PROTOKÓŁ Nr XII
z Sesji Rady Miasta przeprowadzonej w dniu 19 grudnia 2017 roku w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta w Wysokiem Mazowieckiem.
Otwarcie sesji nastąpiło o godz. 1200.
Na ustawowo 15 osobowy stan Rady Miasta w obradach uczestniczyło 14 radnych
w związku, z czym obrady były prawomocne.
Nieobecny Radosław Gorczyca – usprawiedliwiony.
Otwarcia XLI 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.
Uchwalenie budżetu miasta na 2018 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Wysokie
Mazowieckie na lata 2018-2021.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok.
8. Przyjęcie planu pracy Rady Miasta na 2018 rok.
9. Interpelacje i wnioski radnych.
10. Sprawy różne.
11. Zapytania i wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady zapytał, czy do porządku obrad ktoś z radnych ma uwagi lub wnioski.
Radny Lech Jamiołkowski zgłosił wniosek dotyczący wprowadzenia do porządku obrad
punktu dotyczącego wypracowania stanowiska Rady Miasta w sprawie organizacji pracy Filii
w Wysokiem Mazowieckiem Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w
Łomży
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poddał pod głosowanie wniosek.
Na stan rady 15, w obradach uczestniczy 14 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 14
radnych.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poinformował, że punkt ten zostanie
zrealizowany jako pkt 8 porządku.
Rada Miasta przyjęła porządek obrad XLI sesji do realizacji.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Miasta zapytał, czy radni mają uwagi lub wnioski do protokołu z XL
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 w trybie przetargu pisemnego na wycinkę drzew.
Postępowanie zostało unieważnione, z uwagi na to, że nie złożona została żadna oferta.
- złożonym odwołaniu dotyczącym wniosku o środki finansowe w kwocie 3 mln zł na
budowę obwodnicy miasta; po wstępnej weryfikacji miasto znalazło się na 44 miejscu, jednak
po rozpatrzeniu odwołania znaleźliśmy się o 12 miejsc wyżej.
- opracowanym projekcie na rozbudowę Przedszkola Miejskiego Nr 1. Obecnie
przygotowywany jest wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie na ten cel.
- otrzymanych środkach finansowych z EFS w kwocie 400 tys zł na Przedszkole Miejskie Nr
2,
- otrzymanych środkach finansowych w kwocie 1 300 000 zł na kolektory słoneczne dla
mieszkańców. Po przeprowadzonym spotkaniu część mieszkańców zrezygnowała z chęci
udziału w projekcie. W związku z tym wystąpiliśmy do Urzędu Marszałkowskiego o
interpretację z uwagi na zmniejszenie efektu ekologicznego założonego w projekcie.
Podsumowując wypowiedź, Burmistrz Miasta poinformował, że inwestycje prowadzone w
roku bieżącym zostały zakończone i rozliczone. W trakcie remontu jest sala sportowa w
Gimnazjum.
Na koniec roku na koncie miasta mamy 10,5 mln zł. Z początkiem roku planuje się
ogłaszanie przetargów na inwestycje zaplanowane na 2018 rok.
Rada Miasta przyjęła informację do akceptującej wiadomości.
Ad. 5
Uchwalenie budżetu miasta na 2018 rok.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poinformował, że wszyscy radni zarządzenie
Burmistrza Miasta w sprawie projektu budżetu miasta na 2018 rok otrzymali w materiałach.
Przed Sesją odbyły się posiedzenia komisji, podczas których pani skarbnik omawiała
przedmiotowy projekt budżetu.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poprosił o opinie komisji do projektu budżetu
miasta na 2018 rok.
Przewodniczący Komisji Kultury i Oświaty Stanisław Chmielewski, Przewodniczący Komisji
Funkcjonowania Miasta Sławomir Uszyński, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marcin
Wojtkowski, Przewodniczący Komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej Grzegorz Ostrowski
oraz Przewodniczący Komisji Finansowej Andrzej Kamianowski przedstawili pozytywne
opinie komisji do projektu budżetu miasta na 2018 rok.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik – przedstawił radnym opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Miasta Wysokie
Mazowieckie na rok 2018.

Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik odczytał projekt uchwały w sprawie budżetu
miasta na 2018 rok.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu budżetu miasta na 2018 rok.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poddał pod głosowanie projekt budżetu miasta na
2018 rok.
Na stan rady 15, w obradach uczestniczy 14 radnych. W głosowaniu udział wzięło 14
radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych (uchwała Nr XLI/164/17 w
załączeniu)
Ad. 6
Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Wysokie Mazowieckie
na lata 2018-2021.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik – przedstawił radnym opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie WPF miasta
Wysokie Mazowieckie na lata 2018-2021.
Przewodniczący Komisji Finansowej Andrzej Kamianowski – przedstawił pozytywną opinię
komisji w powyższej sprawie.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poddał pod głosowanie projekt Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2018-2021.
Na stan rady 15, w obradach uczestniczy 14 radnych. W głosowaniu udział wzięło 14
radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych (uchwała Nr XLI/165/17 w
załączeniu)
Ad. 7
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok.
Skarbnik Miasta Renata Kamińska poinformował, że proponowane zmiany dotyczą:
I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych w związku ze zwiększeniem dotacji
z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację świadczenia
wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w 2017 r.
(FB-II.3111.601.2017.MA) kwota 251 655,00 zł
II. Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetowych w związku z realizacją zadania
inwestycyjnego pod nazwą: „Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Wysokie
Mazowieckie poprzez przebudowę ul. Podlaskiej, ul. Przechodniej oraz ul. Prusa (dot.
środków Powiatu Wysokomazowieckiego na współfinansowanie ww. zadania)
kwota
1 217,00 zł
III. Zwiększenia dochodów budżetowych z tytułu:
1) otrzymania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (Minister Rozwoju
I Finansów ST5.4750.32.2017.48g) kwota 53 772,00 zł
Kwota przeznaczona na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych
polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych
do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2017r. została
zabezpieczona w budżecie miasta, zmianami wprowadzonymi w budżecie miasta na 2017r.
Uchwałą Nr XL/163/17 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 29 listopada 2017r.
2) usług Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej świadczonych na rzecz podopiecznych
kwota 3 100,00 zł
IV. Zmniejszenia wydatków budżetowych na realizację:

1) zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście
Wysokie Mazowieckie poprzez przebudowę ul. Podlaskiej, ul. Przechodniej oraz ul. Prusa
(wkład własny miasta) o kwotę 3 040,00 zł
2) zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Zakup gruntu pod ulice miejskie” o kwotę
147 725,00 zł
3) zadań działalności usługowej związanych z planami zagospodarowania przestrzennego
o kwotę 45 330,00 zł
V. Zwiększenia wydatków budżetowych na:
1) realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Dokumentacja na budowę ścieżek
rowerowych w mieście – poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i płynności ruchu” kwota
10 000,00 zł
2) realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Zakup drukarki CANON 5235” na
potrzeby Urzędu Miasta kwota 4 797,00 zł
3) realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Dokumentacja projektowo – kosztorysowa
w zakresie rozbudowy Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem oraz
dokumentacja aplikacyjna kwota 22 140,00 zł
4) bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta (wynagrodzenia, delegacje, odpis na ZFŚS) kwota
36 230,00 zł
5) gospodarkę komunalną i ochronę środowiska kwota 175 800,00 zł
6) obiekty sportowe (zakup energii) kwota 4 000,00 zł
VI. Przeniesień dochodów budżetowych między paragrafami Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej dotyczących kosztów upomnienia na kwotę 100,00 zł, zgodnie ze złożonym
wnioskiem
VII. Przeniesień wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami na
zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem, realizowane przez:
1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (wypłata wynagrodzenia oraz wydatki poniesione na
dzieci przebywające w rodzinie zastępczej) na kwotę 13 450,00 zł, zgodnie ze złożonym
wnioskiem
2) Miejski Zespół Szkół (szkolenia pracowników) na kwotę 760,00 zł, zgodnie ze złożonym
wnioskiem
3) Przedszkole Miejskie Nr 1 (wzrost zatrudnienia) na kwotę 8 800,00 zł, zgodnie ze
złożonym wnioskiem
4) Przedszkole Miejskie Nr 2 (wzrost zatrudnienia) na kwotę 4 000,00 zł, zgodnie ze
złożonym wnioskiem
5) Urząd Miasta (gospodarka gruntami i nieruchomościami, zadania z zakresu geodezji
i kartografii, zakup materiałów biurowych, ubezpieczenia, inkaso opłaty targowej, gospodarka
odpadami) na kwotę 37 013,00 zł
Przewodniczący Komisji Finansowej Andrzej Kamianowski – przedstawił pozytywną opinię
komisji w powyższej sprawie.
Radny Bogdan Matuszewski zapytał, co składa się na kwotę 175 800,00 zł - gospodarkę
komunalną i ochronę środowiska ?
Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko – poinformował, że w planie finansowym należy
zabezpieczyć kwotę na opłacenie faktur za odpady komunalne za 2017 rok, które w
rzeczywistości będą opłacone w 2018 rok.
Z działu gospodarka odpadami opłacony został również punkt selektywnej zbiórki odpadów
przy Armii Krajowej 1.
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 14 radnych. W głosowaniu udział wzięło 14
radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych (uchwała Nr XLI/166/17 w
załączeniu)
Ad. 8
Wypracowanie stanowiska Rady Miasta w sprawie organizacji pracy Filii w Wysokiem
Mazowieckiem Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Łomży
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik odczytał projekt stanowiska Rady Miasta
Wysokie Mazowieckie w sprawie organizacji pracy Filii w Wysokiem Mazowieckiem
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Łomży, w którym wyraża swoje
głębokie zaniepokojenie zamiarem likwidacji karetki S w powiecie wysokomazowieckim.
Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego naszych mieszkańców Rada
Miasta zwraca się do Dyrekcji WSPR SPZOZ w Łomży o podjęcie działań zmierzających do
zapewnienia obsługi lekarskiej w Filii w Wysokiem Mazowieckiem oraz o dostosowanie
struktury organizacyjnej do obowiązującego statutu.
Po zapoznaniu z treścią stanowiska, radni zasugerowali również, aby przesłać je do:
Marszałka
Województwa
Podlaskiego
o
wsparcie
Dyrekcji
w zapewnieniu właściwej organizacji pomocy medycznej świadczonej przez WSPR SPZOZ
w Łomży na terenie naszego miasta.
- Wojewody Podlaskiego o nie wyrażenie zgody na ograniczenie zakresu świadczonej
pomocy medycznej przez WSPR SPZOZ w Łomży na terenie naszego miasta i powiatu.
- Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku, który zakontraktował usługi świadczone
przez WSPR SPZOZ o przyjrzenie się sytuacji zaistniałej na terenie Powiatu
Wysokomazowieckiego.
samorządów
Powiatu
Wysokomazowieckiego
i
samorządów
gmin
z terenu powiatu o poparcie stanowiska.
Rada Miasta jednogłośnie przyjęła treść stanowiska i wyraziła poparcie dotyczące przesłania
wyżej wymienionym instytucjom.
Ad. 9
Przyjęcie planu pracy Rady Miasta na 2018 rok.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poinformował, że wszyscy radni otrzymali
propozycję planu pracy rady miasta na przyszły rok.
Plan zawiera przede wszystkim tematy wynikające z przepisów prawa. Jak wynika z
doświadczeń lat minionych – w ciągu roku pojawią się inne tematy czy problemy, którymi
Rada będzie musiała się zająć i które będą wprowadzane w przypadku pojawienia się takiej
potrzeby.
Radni nie zgłosili uwag.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poddał pod głosowanie plan pracy Rady Miasta
na 2018 rok.
Na stan rady 15, w obradach uczestniczy 14 radnych. Za przyjęciem planu pracy Rady Miasta
na 2018 rok głosowało 14 radnych
Ad. 10
Interpelacje i wnioski radnych.
Nie zgłoszono.

Ad. 11
Sprawy różne.
Przewodniczący Rady Miasta Józef sokolik – poinformował o otrzymanym wystąpieniu
Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Pana Stanisława Tyszki, dotyczące projektu
ustawy – Kodeks Wybroczy, w zakresie organizacji wyborów samorządowych.
Ad. 12
Zapytania i wolne wnioski.
Nie zgłoszono.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad o godz. 13 15 Przewodniczący Rady Miasta Józef
Sokolik zamknął posiedzenie.
Protokołowała
Monika Borecka

Przewodniczący Rady Miasta
Józef Sokolik

