PROTOKÓŁ Nr I
z Sesji Rady Miasta przeprowadzonej w dniu 9 lutego 2018 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 Wiesław Czaja – usprawiedliwiony.
Otwarcia XLII 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.
7.

Otwarcie obrad.
Przyjęcie porządku obrad Sesji Rady Miasta.
Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Miasta.
Sprawozdanie z realizacji uchwał z ostatniej sesji i działalności Burmistrza Miasta.
Przyjęcie planów pracy komisji Rady na rok 2018.
Zatwierdzenie planu pracy i planu kontroli komisji rewizyjnej na rok 2018.
Przyjęcie informacji z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych za rok 2017.
8. Uchwalenie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2018 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody ustanowienia na rzecz Okręgowego
Zarządu Podlaskiego Polskiego Związku Działkowców użytkowania na
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Wysokie Mazowieckie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok.
12. Interpelacje i wnioski radnych.
13. Sprawy różne.
14. Zapytania i wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady zapytał, czy do porządku obrad ktoś z radnych ma uwagi lub wnioski.
Nie zgłoszono.
Rada Miasta przyjęła porządek obrad XLII sesji do realizacji.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Miasta zapytał, czy radni mają uwagi lub wnioski do protokołu z XLI
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 wykonanie usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta Wysokie
Mazowieckie. Wpłynęła jedna oferta – ZWKiEC Sp. z o.o. na kwotę 659.988,00 zł.
- wprowadzeniu zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych w
Urzędzie Miasta Wysokie Mazowieckie.
- powołaniu Komisji Konkursowej w celu oceny złożonych wniosków o przyznanie w 2018 r.
wsparcia finansowego na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w mieście Wysokie
Mazowieckie.
Zgodnie z Uchwałą Nr XXI/109/12 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 31 sierpnia
2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu w mieście Wysokie
Mazowieckie w ustalonym terminie wpłynęły dwa wnioski:
1. Na „Szkolenie i prowadzenie drużyny seniorów i drużyn młodzieżowych piłki nożnej”
wniosek złożył Miejski Klub Sportowy RUCH Wysokie Mazowieckie ul. 1 Maja 14, 18-200
Wysokie Mazowieckie w kwocie 400 000,00 zł.
2. Na „Szkolenie i prowadzenie drużyny seniorów i drużyn młodzieżowych tenisa stołowego
w rozgrywkach ligowych oraz turniejach” wniosek złożył Klub Tenisa Stołowego w
Wysokiem Mazowieckiem ul. Ludowa 19, 18-200 Wysokie Mazowieckie w kwocie 15 000,00
zł.
Ponieważ przedłożone wnioski spełniają wszystkie wymogi zawarte w powyższej uchwale
wobec tego z Miejskim Klubem Sportowym RUCH Wysokie Mazowieckie została podpisana
umowa o udzielenie dotacji na „ Szkolenie i prowadzenie drużyny seniorów i drużyn
młodzieżowych piłki nożnej oraz piłki siatkowej” w 2018 roku w kwocie 400 000,00 zł. i z
Klubem Tenisa Stołowego zostanie podpisana umowa o udzielenie dotacji na „Szkolenie i
prowadzenie drużyny seniorów i drużyn młodzieżowych tenisa stołowego w rozgrywkach
ligowych oraz turniejach” w 2018 roku w kwocie 5 000,00 zł.
- powołaniu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na : „Przebudowa chodników i zjazdów na
ul. Kard. Wyszyńskiego, Obrońców Miasta i Szarych Szeregów w Wysokiem
Mazowieckiem”.
Wpłynęły 2 oferty:
- P.W Izbiccy ul. Milowa 24 Białystok – oferta na kwotę 912 827,16zł,
- ZWKiEC Sp. z o.o. w Wysokiem Mazowieckiem – oferta na kwotę 657 897,82 zł,
Wyłoniono korzystniejszą ofertę ZWKiEC Sp. z o.o.
- powołaniu komisji do przeprowadzenia postępowań o wyłonienie wykonawcy w konkursie
ofert cenowych na: dostawę materiałów kancelaryjnych
Wpłynęły 2 oferty:
- Grafix z Białegostoku – na kwotę 39 092,77 zł,
- Office Service z Białegostoku – na kwotę 39 588,51 zł
W wyniku badania i oceny ofert cenowych wybrana została oferta Grafix.
- przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego na budowę drogi od ul. 1 Maja do ul. Szpitalnej w Wysokiem
Mazowieckiem wraz z infrastrukturą techniczną.
Wpłynęły 2 oferty:
1. Strabag Sp. z o.o na kwotę 12 223 549,20zł,
2. Konsorcjum firm Trakt Sp. z o.o. i ZWKiEC Sp. z o.o. – na kwotę 9 314 541,55 zł

Na to zadanie również został złożony wniosek o środki zewnętrzne. Miasto znalazło się na 3
miejscu na liście rezerwowej. Prawdopodobnie środki na budowę dróg lokalnych zostały
zwiększone, w związku z tym istnieje szansa ich otrzymania.
Jesteśmy miastem bogatym, uzyskaliśmy małą ilość punktów niezbędnych do uzyskania
dofinansowania – 8 punktów. Regulamin ma być zmieniony. Złożone zostało odwołanie.
- wprowadzeniu zmian w POLITYCE BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI w Urzędzie
Miasta Wysokie Mazowieckie.
- wprowadzeniu ANALIZY ZAGROŻEŃ I RYZYKA PRZY PRZETWARZANIU DANYCH
OSOBOWYCH w Urzędzie Miasta Wysokie Mazowieckie
- ustaleniu terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania
uzupełniającego do przedszkoli miejskich w roku szkolnym 2018/2019, do klas pierwszych
szkoły podstawowej, oraz do klas czwartych i siódmych szkoły podstawowej.
W dalszej kolejności Burmistrz Miasta poinformował również o złożonym wniosku na
rozbudowę Przedszkola Miejskiego Nr 1. Dzięki rozbudowie powstanie dodatkowo 8 sal
lekcyjnych.
Ponadto poinformował o:
- wnioskach z programu Otwarte Strefy Aktywności na rozwój małej infrastruktury
rekreacyjno-sportowej. Jeżeli otrzymamy dofinansowanie, place zabaw i siłownie powstaną w
okolicy bloków 1 Maja 2 i 4, Ludowa 52 oraz na terenach ogródków działkowych.
- ogłoszonym konkursie na rewitalizację z 8.5 i przygotowywanym wniosku o
dofinansowanie na remont Miejskiego Ośrodka Kultury – nabór wniosków trwa do 4
kwietnia.
- czynionych staraniach o środki centralne na 5 zadań: 2 drogi – od ul. 1 Maja do ul. Ludowej,
od ul. 1 Maja do ul. Szpitalnej, remont MOK, rozbudowa Przedszkola Miejskiego Nr 1,
przebudowa dworca PKS.
- uzgodnieniach z PGE, która w ramach środków własnych przebuduje całą sieć
energetyczną na ul. 1 Maja.
Stan budżetu jest bardzo dobry. Miasto nie posiada zobowiązań i kredytów.
Radny Karol Nowicki – zapytał, o podwyżki płac – czy dodatek stażowy został wliczony w
kategorię zaszeregowania? Poinformował, że w niektórych zakładach pracy stosowane są
właśnie takie praktyki. Uważa, że jest to dyskryminacja starszych pracowników.
Radny Lech Jamiołkowski – poparł zdanie radnego Karola Nowickiego, stwierdzając, że po
20 latach pracy dodatek stażowy wynosi 20%. W przypadku, jeśli osoba ma płacę zasadniczą
1750 zł + 20% dodatku, to daje kwotę 2100 zł. Obecnie minimalna jest 2100 zł.
Wystarczyłoby w regulaminach wynagradzania wprowadzić zapis, że wynagrodzenie
zasadnicze nie może być niższe od minimalnego.
Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko – poinformował, że w Urzędzie Miasta dodatek za
wysługę lat jest indywidualny i nigdy nie był wliczany do płacy zasadniczej.
Rada Miasta przyjęła informację do akceptującej wiadomości.

Ad. 5
Przyjęcie planów pracy komisji Rady na rok 2018.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik odczytał kolejno plany pracy wszystkich komisji
rady na 2018 rok.
Przewodniczący Komisji poinformowali, że przedstawione propozycje zostały przez
członków komisji na posiedzeniach zaakceptowane.
Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie kolejno
- plan pracy komisji Kultury i Oświaty.
Na stan Rady 15, w obradach uczestniczy 14 radnych. Za przyjęciem planu pracy komisji
głosowało 14 radnych.
- plan pracy komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej.
Na stan Rady 15, w obradach uczestniczy 14 radnych. Za przyjęciem planu pracy komisji
głosowało 14 radnych.
- plan pracy komisji Funkcjonowania Miasta.
Na stan Rady 15, w obradach uczestniczy 14 radnych. Za przyjęciem planu pracy komisji
głosowało 14 radnych.
- plan pracy komisji Finansowej.
Na stan Rady 15, w obradach uczestniczy 14 radnych. Za przyjęciem planu pracy komisji
głosowało 14 radnych.
Plany pracy komisji Rady Miasta zostały przyjęte.
Plany pracy wszystkich komisji Rady Miasta na 2018 rok stanowią załączniki do protokołu.
Ad. 6
Zatwierdzenie planu pracy i planu kontroli komisji rewizyjnej na rok 2018.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik przedstawił projekt planu pracy komisji
Rewizyjnej oraz plan kontroli na 2018 rok.
Radni nie zgłosił uwag.
Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie plan pracy komisji Rewizyjnej na 2018
rok.
Na stan Rady 15, w obradach uczestniczy 14 radnych. Za przyjęciem planu pracy komisji
rewizyjnej głosowało 14 radnych.
Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie plan kontroli komisji Rewizyjnej na
2018 rok.
Na stan Rady 15, w obradach uczestniczy 14 radnych. Za przyjęciem planu kontroli komisji
rewizyjnej głosowało 14 radnych.
Rada Miasta przyjęła plan pracy oraz plan kontroli komisji rewizyjnej.
Plan pracy oraz plan kontroli komisji rewizyjnej stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 7
Przyjęcie informacji z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych za rok 2017.

Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poinformował, że informację z realizacji
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2017
wszyscy radni otrzymali łącznie z zaproszeniami na sesję.
Była ona przedmiotem analizy komisji Kultury i Oświaty oraz ds. Rodziny i Polityki
Społecznej.
Przewodniczący Rady Miasta poprosił o przedstawienie opinii komisji.
Przewodniczący Komisji Kultury i Oświaty Stanisław Chmielewski przedstawił pozytywną
opinię komisji w przedmiotowej sprawie.
Przewodniczący Komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej Grzegorz Ostrowski - przedstawił
również pozytywną opinię komisji.
Radni nie zgłosili uwag do informacji z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2017.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie
informacji z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych za rok 2017.
Na stan rady 15 w obradach uczestniczy 14 radnych. Za przyjęciem informacji głosowało 14
radnych.
Ad. 8
Uchwalenie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Narkomanii na 2018 rok.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poinformował, że projekt uchwały w sprawie
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii
na rok 2018 wszyscy radni otrzymali łącznie z zaproszeniami na sesję.
Była ona przedmiotem analizy komisji Kultury i Oświaty oraz ds. Rodziny i Polityki
Społecznej.
Przewodniczący Rady Miasta poprosił o przedstawienie opinii komisji.
Przewodniczący Komisji Kultury i Oświaty Stanisław Chmielewski przedstawił pozytywną
opinię komisji w przedmiotowej sprawie.
Przewodniczący Komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej Grzegorz Ostrowski - przedstawił
również pozytywną opinię komisji do projektu uchwały.
Radni nie zgłosili uwag do Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii na rok 2018.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poddał pod głosowanie projekt uchwały w
sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Narkomanii na 2018 rok.
Na stan rady 15 w obradach uczestniczy 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14
radnych (uchwała Nr XLII/167/18 w załączeniu)
Ad. 9
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie.
Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko – poinformował, że przedstawiony projekt uchwały jest
pokłosiem uwag Wojewody Podlaskiego do uchwał Rady dotyczących zmian w miejscowym
planie.

Według organu nadzorczego uchwała intencyjna podjęta przez Radę Miasta w sierpniu 2017
roku dotycząca zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta
Wysokie Mazowieckie w tytule uchwały nie powinna zawierać literki „w”. Dlatego też, aby
organ nadzoru nie wszczął postępowania nadzorczego proponuje się podjęcie nowej uchwały
„w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie”.
Zmiany dotyczą tego samego zakresu:
1. przeznaczenia terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na zabudowę
mieszkaniową
wielorodzinną
z
dopuszczeniem
usług
handlowych
w parterach budynków na terenie oznaczonym symbolem D12 MN, D13 MN, 086
KD położonych w strefie D.
2. przeznaczenia terenów strzelnicy sportowej na zabudowę mieszkaniową
wielorodzinną z dopuszczeniem usług handlowych w parterach budynków na terenie
oznaczonym symbolem F2 US położonych w strefie F.
3. przeznaczenia
terenów
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczeniem usług handlowych
w parterach budynków na terenie oznaczonym symbolem E20 MN-RM-R
położonych w strefie E.
Z uwagi na to, że otrzymaliśmy rozstrzygnięcie nadzorcze do uchwały z dnia 29 listopada
2017 roku, prowadzimy również uzgodnienia z biurze wojewody dotyczące uchwały
wprowadzającej 21 zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta.
W dalszej części swojej wypowiedzi Burmistrz Miasta poinformował o opracowywanym w
Ministerstwie Infrastruktury Kodeksie urbanistyczno-budowlanym. Obecnie projekt ten jest
poddany konsultacjom. Będą również organizowane spotkania robocze z poszczególnymi
resortami, przedstawicielami samorządów oraz środowisk profesjonalnych, w celu
wypracowania rozwiązań przyspieszających procedury.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poprosił o przedstawienie opinii komisji
Funkcjonowania Miasta.
Przewodniczący Komisji Sławomir Uszyński – przedstawił pozytywną opinię komisji w
przedmiotowej sprawie.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poddał pod głosowanie projekt uchwały w
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie.
Na stan rady 15 w obradach uczestniczy 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14
radnych (uchwała Nr XLII/168/18 w załączeniu)
Ad. 10
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody ustanowienia na rzecz Okręgowego Zarządu
Podlaskiego Polskiego Związku Działkowców użytkowania na nieruchomości stanowiącej
własność Miasta Wysokie Mazowieckie.
Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko – poinformował, że zgodnie z ustawą o samorządzie
gminnym do zadań rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych
gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących m. in. zasad nabywania,
zbywania i obciążania nieruchomości.

Uchwała dotyczy nieruchomości gruntowej – części ogródków działkowych. Teren ten, to ok.
1,8 ha miasto odkupiło od osoby prywatnej. Strzelnica i ogródki działkowe to teren około 4
ha. Ogródki to 1,7 ha, pozostałość stanowi strzelnica.
Zarząd Ogródków Działkowe wystąpił o wyrażenie zgody o wieczyste użytkowanie lub na
użytkowanie.
W przypadku wyrażenia zgody przez Radę Miasta na ustanowienia na rzecz Okręgowego
Zarządu Podlaskiego Polskiego Związku Działkowców użytkowania na nieruchomości
stanowiącej własność Miasta Wysokie Mazowieckie, nie będą zobowiązania do płacenia
podatku od nieruchomości, ponadto poprzedni właściciel nie będzie mógł rościć o zapłatę za
bezumowne korzystanie z rzeczy (co mogłoby mieć miejsce na podstawie decyzji wydanej
przez Starostwo Powiatowe 10 lat temu o zwrocie tej nieruchomości za odszkodowanie).
W związku z tym, że ogródki działkowe funkcjonują i będą funkcjonowały, Rada
Miasta powinna w formie uchwały wyrazić zgodę na ustanowienie użytkowania
nieruchomości ozn. numerem geod. 385/8 o pow. 1.7592 ha położonej
przy ul. Warszawskiej, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w
Wysokiem Mazowieckiem prowadzi Księgę wieczystą, będącej własnością Miasta Wysokie
Mazowieckie na rzecz Okręgowego Zarządu Podlaskiego Polskiego Związku Działkowców.
Radny Stanisław Chmielewski – uchwała reguluje tylko część terenu ogródków działkowych.
Zapytał, co z pozostałym terenem ogródków działkowych? Czy nie należałoby również
uregulować tej kwestii kompleksowo ?
Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko – poinformował, że w Księgach Wieczystych jest zapis,
że teren jest własnością miasta, natomiast użytkownikiem działkowcy. Tak więc status
prawny jest uregulowany.
Na część nieruchomości ogródków działkowych od strony Zawrocia są prowadzone zwroty,
mimo, że w księdze wieczystej jako właściciel nieruchomości figuruje miasto. Jaka będzie
decyzja, na razie nie wiadomo.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poprosił o przedstawienie opinii komisji
Funkcjonowania Miasta.
Przewodniczący Komisji Sławomir Uszyński – przedstawił pozytywną opinię komisji w
przedmiotowej sprawie.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poddał pod głosowanie projekt uchwały w
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Okręgowego Zarządu Podlaskiego
Polskiego Związku Działkowców użytkowania na nieruchomości stanowiącej własność
Miasta Wysokie Mazowieckie.
Na stan rady 15 w obradach uczestniczy 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14
radnych (uchwała Nr XLII/169/18 w załączeniu)
Ad. 11
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok przedstawiła Skarbnik
Miasta Renata Kamińska.
Poinformowała, że proponowane w uchwale zmiany dotyczą:
Powyższe zmiany dotyczą:
I. Zwiększenia dochodów własnych z tytułu:
1) wpływów z pozostałych odsetek (różne rozliczenia finansowe) kwota 14 100,00 zł

II. Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetowych na realizację zadania inwestycyjnego
pod nazwą: „Modernizacja Hali Sportowej MZS – Gimnazjum”, w związku z aneksem do
umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (zmniejszeniu
uległa kwota dofinansowania) kwota 8 400,00 zł
III. Zwiększenia wydatków budżetowych na:
1) realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wykonanie dokumentacji technicznej na
budowę otwartych stref aktywności (OSA) kwota 5 700,00 zł
2) realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Modernizacja Hali Sportowej MZS –
Gimnazjum, w związku z aneksem do umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej (zwiększenie środków własnych), wkład własny kwota
8 400,00 zł
IV. Przeniesienia wydatków między paragrafami z tytułu udzielenia dotacji dla Szpitala
Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem na zadanie: ,,Dobudowa klatki schodowej wraz
z windą” - realizowane w celu zapewnienia niezbędnych ciągów komunikacyjnych do
pracowni tomografii komputerowej (zmiana odbiorcy dotacji i nazwy zadania) kwota
239 479,00 zł
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poddał pod głosowanie projekt uchwały w
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok.
Na stan rady 15 w obradach uczestniczy 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14
radnych (uchwała Nr XLII/170/18 w załączeniu)
Ad. 12
Interpelacje i wnioski radnych.
Nie zgłoszono.
Ad. 13
Sprawy różne.
a) Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik – poinformował, że zgodnie z
ustaleniami, stanowisko Rady Miasta Wysokie Mazowieckie dotyczące organizacji
pracy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZOZ filia w Wysokiem
Mazowieckiem - zostało przesłane do Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego,
Narodowego Funduszu Zdrowia, Wojewody Podlaskiego, Starosty Powiatu
Wysokomazowieckiego oraz do gmin w powiecie wysokomazowieckim.
Przewodniczący Rady Miasta odczytał odpowiedź dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego w Łomży (w załączeniu do protokołu)
Ponadto Przewodniczący poinformował, że stanowiska otrzymaliśmy również z gmin:
Sokoły, Wysokie Mazowieckie i Kulesze Kościelne.
Radny Karol Nowicki – poinformował, że na chwilę obecną jest pełna obsada karetki tj. z
lekarzem. Radny podziękował za wsparcie Rady Miasta oraz innym samorządom w postaci
podjętego stanowiska.
Radny Lech Jamiołkowski – podziękował za wsparcie wiceprzewodniczącego Rady Powiatu
Marka Skarżyńskiego, również za pomoc w zorganizowaniu spotkania z dyrektorem Szpitala
Ogólnego. Prawdopodobnie zatrudnieni są nowi lekarze.
b) Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik odczytał wniosek mieszkańca miasta do
projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Wysokie Mazowieckie.
Wniosek dotyczy zmiany przeznaczenia działki nr 503/1 przy szosie w kierunku Zambrowa,
na której obecnie znajduje się składowisko złomu. Wnioskodawca chce, aby w studium
uwzględnić, że to złomowisko tam funkcjonuje.

Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko – poinformował, że obecnie opracowywane jest Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta. Projekt był wyłożony
do publicznego wglądu, odbyła się również dyskusja publiczna.
Działka o której jest mowa obecnie przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe, tak
jak działki sąsiadujące.
W 2016 roku wygasły pozwolenia i decyzje środowiskowe na prowadzenie tego typu
działalności i obecnie nie ma już możliwości prowadzenia tej działalności.
Obecnie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta przedmiotowa
działka oznaczona jest jako teren rolniczy. Projekt studium zakłada zmianę jej przeznaczenia
na budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z usługami, podobnie jak innych działek
znajdujących się w tej okolicy.
Działania idące w tym kierunku umożliwią ewentualną sprzedaż tego gruntu i zakup w innym
miejscu (bardziej na uboczu).
Wniosek został przekazany do analizy projektanta sporządzającego projekt i obecnie czekamy
na opinię.
Radny Stanisław Chmielewski – stwierdził, że niewątpliwie działalność ta w obecnym
miejscu nie jest chlubą dla miasta. Składowane są różnego rodzaju odpady.
Usytuowanie złomowiska w okolicy, gdzie powstać ma osiedle mieszkaniowe, to nie jest
dobre rozwiązanie chociażby ze względów bezpieczeństwa.
Radny Marek Kajurek – wyraził własną opinię w przedmiotowej sprawie, stwierdzając, że
jest to duże składowisko i prawdopodobnie może tam leżeć tysiące ton złomu różnego
pochodzenia, między innymi silniki, karoserie, złom przemysłowy.
Plac najprawdopodobniej nie jest utwardzony, nie ma odprowadzenia wód opadowych.
Wszystko spływa z wodami gruntowymi do cieku. To wiąże się z tym, że gleba jest skażona
substancjami ropopochodnymi, rdzą, żelazem itp. i nie będzie nadawała się żadnej uprawy.
Radni Rady Miasta jednoznacznie wyrazili swoją opinię, że teren ten nie jest
odpowiednim miejscem do prowadzenia tego typu działalności ze względu na brak estetyki,
gdyż usytuowanie złomowiska na wjeździe nie jest najlepszą wizytówką miasta.
Opracowując Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
Rada Miasta zobowiązana jest do przestrzegania zasad ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego, ochrony środowiska oraz estetyki miasta. Dokument ten określa między
innymi kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów.
Wniosek został przesłany do projektanta sporządzającego projekt Studium Uwarunkowań i
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Wysokie Mazowieckie - MPZPlan
Grzegorz Kołosionek, w celu jego weryfikacji.
c) Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik – poinformował o rozstrzygnięciu
nadzorczym Wojewody Podlaskiego w sprawie uchwały Nr XL/161/17 w sprawie
zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
W związku z tym Rada Miasta będzie zobowiązana do wrócić do tej uchwały w stosowny
sposób i podjąć jeszcze raz.
d) Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko zaprosił wszystkich do udziału w Biegu
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Udział w biegu jest dla zawodników bezpłatny, bez opłat startowych.
Planowany jest również posiłek regeneracyjny.
e) Przewodniczący Rady Miasta przypomniał o obowiązku złożenia oświadczeń
majątkowych. Druk został radnym dostarczony, ponadto jest dostępny w BIP miasta
Wysokie Mazowieckie.
Oświadczenia łącznie z PIT za rok poprzedni należy złożyć do końca kwietnia br.
f) Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik przedstawił sprawozdanie Burmistrza
Miasta z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu
terytorialnego w 2017 roku – gminę miejską Wysokie Mazowieckie.
(sprawozdanie w załączeniu do protokołu)
Rada Miasta zapoznała się z przedstawionym sprawozdaniem.
g) poinformował o konieczności ustalenia harmonogramu dyżurów radnych na 2018 rok.
Harmonogram został przygotowany podobnie jak w roku ubiegłym, z tą różnicą, że od 12
lutego do 5 listopada 2018r.
W przypadku, gdy radnym nie będzie odpowiadał termin dyżuru, można za pośrednictwem
Biura Rady zamienić na inny.
Radni Nie zgłosili uwag.
Ad. 14
Zapytania i wolne wnioski.
Radny Lech Jamiołkowski – poinformował, że członkowie Orkiestry OSP skarżą się, że nie
mają pieniędzy na naprawę instrumentów.
Zapytał, czy nie byłoby możliwości aby dofinansować orkiestrze do naprawy instrumentów
ponieważ naprawa instrumentów jest droga. Druhowie OSP dokonują napraw we własnym
zakresie i na własny koszt. Chciałbym również nadmienić, że Orkiestra bierze czynny udział
w uroczystościach kościelnych i państwowych.
Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko – z oburzeniem poinformował, że nigdy nie odmówił
orkiestrze, a ciągle słyszy głosy niezadowolenia i pomówienia.
Kapelmistrz zakończył współpracę z Miejskim Ośrodkiem Kultury nie podpisując umowy na
kolejny rok. Była propozycja współpracy z orkiestrą ze Szkoły Muzycznej, jednak takie
rozwiązanie nie uzyskało akceptacji kapelmistrza.
Jeśli chodzi o OSP – jest to najlepiej wyposażona jednostka w okolicy. Poza profesjonalnym
sprzętem do akcji ratowniczo-gaśniczych, są zakupione mundury specjalne, koszarowe i
galowe. Korzystamy z każdej możliwości pozyskania środków finansowych na doposażenie
jednostki. Ponadto w 2018 roku zostanie wykonany remont budynku OSP.
Burmistrz zaproponował, aby na najbliższym posiedzeniu komisji finansowej omówić koszty
poniesione przez samorząd na funkcjonowanie OSP oraz Orkiestry.
Radny Marek Kajurek – zgłosił wniosek dotyczący wykonania przejścia z nowo
wybudowanego parkingu przy ZGM do bloku Ludowa 48.

Dyr. ZGM Teresa Mączyńska – poinformowała, że przy współpracy ze Spółdzielnią
Mieszkaniową przejście to może zostać wykonane.
Radny Lech Jamiołkowski – poinformował, że na Rynku Piłsudskiego w okolicy postoju
taksówek jest ubytki w nawierzchni asfaltowej, którą należałoby naprawić.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad o godz. 13 00 Przewodniczący Rady Miasta Józef
Sokolik zamknął posiedzenie.
Protokołowała
Monika Borecka
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