PROTOKÓŁ Nr II
z Sesji Rady Miasta przeprowadzonej w dniu 27 marca 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 15 radnych
w związku, z czym obrady były prawomocne.
Otwarcia XLIII 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. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad Sesji Rady Miasta.
3. Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Miasta.
4. Sprawozdanie z realizacji uchwał z ostatniej sesji i działalności Burmistrza Miasta.
5. Przyjęcie informacji dotyczącej realizacji uchwały w sprawie szczegółowych zasad
utrzymania porządku i czystości w mieście.
6. Zapoznanie z informacją dotyczącą działalności ZGM za 2017 rok oraz z planami
finansowo rzeczowymi ZGM na 2018 rok.
7. Zapoznanie z informacją dotyczącą działalności Miejskiej Pływalni „Wodnik” w 2017
roku.
8. Zapoznanie z informacją z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2017 rok.
9. Zapoznanie ze sprawozdaniem z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2017
rok oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją tych zadań.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców
zawodowych, dla których wymiar nie został określony w Karcie Nauczyciela oraz
zasad udzielania rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
dyrektorom i wicedyrektorom oraz nauczycielom na innych stanowiskach
kierowniczych określonych w statutach szkół i przedszkoli.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału miasta Wysokie Mazowieckie na okręgi
wyborcze.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału miasta Wysokie Mazowieckie na stałe obwody
głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji
wyborczych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg
gminnych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Wysokie
Mazowieckie.
15. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych w Wysokiem Mazowieckiem na lata 2018-2021.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta
Wysokie Mazowieckie na lata 2018-2021.
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 XLIII sesji do realizacji.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Miasta zapytał, czy radni mają uwagi lub wnioski do protokołu z XLII
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:
- przeznaczonych środkach finansowych w kwocie 500 mln zł w budżecie centralnym na
budowę dróg w kraju. 29 mln zł ma trafić do województwa podlaskiego.
W związku z tym, będziemy starali się pozyskać środki finansowe na budowę drogi 01KZ z
Rządowego Programu na rzecz Rozwoju
Na razie na inwestycję tą zapewniamy środki budżetu miasta.
- złożonych wnioskach o dofinansowanie na remont Miejskiego Ośrodka Kultury z działania
8.5 Rewitalizacja; kwota 6 600 000,00zł,
oraz na rozbudowę Przedszkola Miejskiego Nr 1 – wniosek do RPO WP, złożony na kwotę
około 2 500 000,00 zł i wniosek do EFRR złożony na kwotę 5 449 570,00 zł.
Rozstrzygnięcie konkursu w kwietniu 2018 roku.
Jeśli chodzi o drogę wojewódzką do Białegostoku, jest opracowana dokumentacja.
Ma być ogłoszony przetarg na odcinek Wysokie Mazowieckie – Roszki Wodźki.
Obecnie jest realizowany odcinek Łapy – Markowszczyzna.
Zgodnie z planami drogowców nowa droga z Łap do Białegostoku powinna być wybudowana
do lipca 2019 r.
- podpisanej drugiej umowie na remont fontanny w parku miejskim,
- opracowanej dokumentacji na budynek dworca PKS,
- inwestycjach drogowych planowanych na 2018 rok między innymi: chodniki w osiedlu
Kardynała Wyszyńskiego, przedłużenie ul. Ogrodowej, wodociąg na nowym osiedlu przy ul.
Warszawskiej.
- planowanym remoncie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej.
Burmistrz zwrócił uwagę, że jednymi z najważniejszych inwestycji będą planowane remonty
przedszkoli i Miejskiego Ośrodka Kultury, oraz, że w roku bieżącym planuje się
przeznaczenie na inwestycje 20 mln złotych.
Pytań nie zgłoszono.
Rada Miasta przyjęła informację do akceptującej wiadomości.

Ad. 5
Przyjęcie informacji dotyczącej realizacji uchwały w sprawie szczegółowych zasad
utrzymania porządku i czystości w mieście.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poinformował, że wszyscy radni otrzymali
łącznie z zaproszeniami na sesję Rady Miasta. Była też przedmiotem obrad posiedzenia
komisji Funkcjonowania Miasta.
Radny Stanisław Chmielewski – zwrócił uwagę, że w mieście są posesje, których właściciele
wyjechali i nikt się nimi nie opiekuje. Są zaniedbane i zanieczyszczone.
Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko – poinformował, że Straż Miejska stara się ustalić
właścicieli takich posesji w celu nawiązania kontaktu i podjęcia działań zmierzających do
uporządkowania terenu.
Tadeusz Wróblewski Komendant Straży Miejskiej – poinformował, że na terenie naszego
miasta jest bardzo mało opuszczonych posesji. Problematyczne jednak są te, których
właścicielami jest kilka osób.
Komendant poinformował również o sygnałach od mieszkańców na temat zanieczyszczeń,
spalin, wydobywających się z kominów. Stwierdził, że na podstawie upoważnienia
Burmistrza do kontroli, weryfikowane są zgłoszenia.
Zanieczyszczenia są efektem nie tylko spalanych śmieci, ale również słabej jakości węgla,
jednak straż miejska nie jest w stanie tego sprawdzić i ocenić.
Radny Lech Jamiołkowski – zwrócił uwagę na pojawiający się problem z gruzem, który
mieszkańcy zostawiają pod śmietnikami oraz z rzeczami wielkogabarytowymi, takimi jak
stare wersalki. Zapytał, czy ten problem można w jakiś sposób rozwiązać?
Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko – poinformował, że na gruz po remontowy mieszkańcy
powinni wynajmować kontener. Meble czy AGD, który zostawiany jest przy śmietnikach –
zabiera ZWKiEC. W tym zakresie miasto podpisaną ma umowę. Są określone terminy
wystawiania i zabierania tych konkretnych śmieci, lecz nie zawiera się w tym usuwania spod
śmietników gruzu. Jeśli ktoś robi remont, powinien zgłosić się do firmy, wynająć kontener i
zadbać o to, by gruz ten został wywieziony.
Rada Miasta przyjęła informację do wiadomości.
Ad. 6
Zapoznanie z informacją dotyczącą działalności ZGM za 2017 rok oraz z planami finansowo
rzeczowymi ZGM na 2018 rok.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poinformował, że stosowne informacje radni
otrzymali w materiałach na sesję.
Tematyką tą zajmowały się komisje: Finansowa oraz Funkcjonowania Miasta.
Przewodniczący poprosił o przedstawienie opinii przez Przewodniczących Komisji.
Przewodniczący Komisji Finansowej Andrzej Kamianowski oraz Przewodniczący Komisji
Funkcjonowania Miasta Sławomir Uszyński przedstawili pozytywne opinie do działalności
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem.
Radni nie zgłosili uwag ani pytań do informacji dotyczącej działalności ZGM za 2017 rok
oraz do planów finansowo rzeczowych ZGM na 2018 rok.

Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poddał pod głosowanie pozytywną opinię Rady
Miasta do informacji dotyczącej działalności ZGM za 2017 rok oraz do planów finansowo
rzeczowych ZGM na 2018 rok.
Na stan rady 15, w obradach uczestniczy 15 radnych. W głosowaniu udział wzięło 15
radnych. Za pozytywną opinią głosowało 15 radnych.
Ad. 7
Zapoznanie z informacją dotyczącą działalności Miejskiej Pływalni „Wodnik” w 2017 roku.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poinformował, że wszyscy radni otrzymali
przedmiotową informację i mieli możliwość zapoznania się z nią.
Była ona również analizowana na posiedzeniach komisji: Finansowej oraz Oświaty.
Przewodniczący Rady poprosił o opinie komisji.
Przewodniczący Komisji Finansowej Andrzej Kamianowski oraz Komisji Oświaty Stanisław
Chmielewski przedstawili pozytywne opinie komisji do sprawozdania z działalności Miejskiej
Pływalni WODNIK.
Radni nie zgłosili pytań do przedmiotowej informacji.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poddał pod głosowanie informację dotyczącą
działalności Miejskiej Pływalni WODNIK.
Na stan rady miasta 15 w obradach uczestniczy 15 radnych. Za przyjęciem informacji
głosowało 15 radnych.
Ad. 8
Zapoznanie z informacją z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2017 rok.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poinformował, że wszyscy radni otrzymali
przedmiotową informację w materiałach na sesję. Była ona również przedmiotem analizy
komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej.
Przewodniczący Rady poprosił o opinię komisji.
Przewodniczący Komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej Grzegorz Ostrowski
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała informację z realizacji Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2017
rok.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionej informacji.
Rada Miasta zapoznała się informacją z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2017 rok i przyjęła ją do akceptującej
wiadomości.
Ad. 9
Zapoznanie ze sprawozdaniem z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2017 rok
oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją tych zadań.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poinformował, że wszyscy radni otrzymali
przedmiotową informację w materiałach na sesję. Była ona również przedmiotem analizy
komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej.
Przewodniczący Rady poprosił o opinię komisji.

Przewodniczący Komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej Grzegorz Ostrowski
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała informację z realizacji zadań z zakresu
wspierania rodziny za 2017 rok oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją tych
zadań.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionej informacji.
Rada Miasta zapoznała się informacją z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2017 rok i przyjęła ją do
akceptującej wiadomości.
Ad. 10
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych,
dla których wymiar nie został określony w Karcie Nauczyciela oraz zasad udzielania
rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorom i
wicedyrektorom oraz nauczycielom na innych stanowiskach kierowniczych określonych w
statutach szkół i przedszkoli.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poinformował, że dotychczas obowiązująca
uchwała była kilkakrotnie zmieniana. Proponowana uchwała będzie obowiązywać od 1
września 2018 roku i ma na celu wprowadzenie regulacji dostosowanych do wymogów
zmienionej Karty Nauczyciela, których wprowadzenie usprawni zarządzanie placówkami
oświatowymi na terenie miasta. Projekt uchwały został przekazany związkom zawodowym
celem wyrażenia opinii w przedmiotowej sprawie.
Projekt uchwały był konsultowany ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego oddział w
Wysokiem Mazowieckiem, oraz z NSZZ Solidarność Region Podlaski Oddział w Wysokiem
Mazowieckiem. Obie opinie są pozytywne.
Przewodniczący Komisji Kultury i Oświaty przedstawił pozytywną opinię komisji do
projektu uchwały.
Pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Na stan rady 15, w obradach uczestniczy 15 radnych. W głosowaniu udział wzięło 15
radnych. Za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców
zawodowych, dla których wymiar nie został określony w Karcie Nauczyciela oraz zasad
udzielania rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorom i
wicedyrektorom oraz nauczycielom na innych stanowiskach kierowniczych określonych w
statutach szkół i przedszkoli głosowało 15 radnych (uchwała Nr XLIII/171/18 w załączeniu)
Ad. 11
Podjęcie uchwały w sprawie podziału miasta Wysokie Mazowieckie na okręgi wyborcze.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik – poinformował, że rada zobowiązana jest do
dokonania podziału gminy na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy, w terminie 60 dni
od dnia wejścia w życie ustawy tj. do dnia 1 kwietnia 2018 r. Dokonanie podziału na okręgi
wyborcze następuje według jednolitej normy przedstawicielstwa określonej poprzez
podzielenie liczby mieszkańców gminy ujętych w stałym rejestrze wyborców na koniec
kwartału poprzedzającego kwartał, w którym dokonuje się podziału na okręgi wyborcze przez
liczbę radnych wybieranych do danej rady. Następnie liczbę mieszkańców w okręgu dzieli się
przez jednolitą normę przedstawicielstwa. Wynik nie może być mniejszy od 0.5 i większy od
1,5. W związku z przekroczeniem normy przedstawicielstwa wg dotychczasowego podziału w

okręgu Nr 3 ponad 1,5 proponuje się przeniesienie bloków z ul. 1 Maja 11, 11A, 11B, 11C do
okręgu sąsiedniego Nr 2. Ponadto dodaje się nowe ulice – Jana Kucharzewskiego do okręgu
Nr 1, ulice Kapitana Kazimierza Kamieńskiego i Rotmistrza Witolda Pileckiego do okręgu Nr
7 oraz wszystkie ulice na „nowym osiedlu” przy ogródkach działkowych do okręgu Nr 5.
Przewodniczący Komisji Funkcjonowania Miasta Sławomir Uszyński przedstawił pozytywną
opinię komisji do projektu uchwały.
Pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Na stan rady 15, w obradach uczestniczy 15 radnych. W głosowaniu udział wzięło 15
radnych. Za podjęciem uchwały w sprawie podziału miasta Wysokie Mazowieckie na okręgi
wyborcze głosowało 15 radnych (uchwała Nr XLIII/172/18 w załączeniu)
Ad. 12
Podjęcie uchwały w sprawie podziału miasta Wysokie Mazowieckie na stałe obwody
głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik – poinformował, że zgodnie z art. 13 ust. 1
ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału
obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów
publicznych rada zobowiązana jest do dokonania podziału gminy na stałe obwody
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w
terminie 1 miesiąca od dnia podziału gminy na okręgi wyborcze.
Przewodniczący Komisji Funkcjonowania Miasta Sławomir Uszyński przedstawił pozytywną
opinię komisji do projektu uchwały.
Pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Na stan rady 15, w obradach uczestniczy 15 radnych. W głosowaniu udział wzięło 15
radnych. Za podjęciem uchwały w sprawie podziału miasta Wysokie Mazowieckie na stałe
obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji
wyborczych głosowało 15 radnych (uchwała Nr XLIII/173/18 w załączeniu)
Ad. 13
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg
gminnych.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poinformował, że podjęcie niniejszej uchwały
wynika z konieczności dostosowania stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych i
ustalenie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego przy budowie i umieszczeniu
urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej „ostatnia mila” stanowiącej element
szerokopasmowej sieci internetowej. Zadaniem niniejszej uchwały jest przede wszystkim
ułatwienie i wsparcie podmiotów realizujących infrastrukturę teletechniczną w ramach
Narodowego Planu Szerokopasmowego i Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
2014 – 2020, którego zadaniem jest zapewnienie nieograniczonego dostępu do internetu
obszarów północnowschodniej Polski.
Przewodniczący Komisji Funkcjonowania Miasta Sławomir Uszyński przedstawił pozytywną
opinię komisji do projektu uchwały.
Pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Na stan rady 15, w obradach uczestniczy 15 radnych. W głosowaniu udział wzięło 15
radnych. Za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
dróg gminnych głosowało 15 radnych (uchwała Nr XLIII/174/18 w załączeniu)
Ad. 14
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Wysokie Mazowieckie.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poinformował, że podjęcie uchwały wynika z
ustawy ochronie zwierząt, zgodnie z którym Rada Miasta w terminie do 31 marca określa w
drodze uchwały program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt. Przyjęcie tego programu, konieczne jest do realizacji zadania
własnego polegającego na wyłapywaniu oraz zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom.
Przedstawiony projekt spełnia wymagania ustawowe określające przedmiot regulacji.
Niniejsza uchwała porusza kwestie związane z:
1) zapewnieniem bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) opieką nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianiem;
3) odławianiem bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjną sterylizacją albo kastracją zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
5) poszukiwaniem właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) usypianiem ślepych miotów;
7) wskazaniem gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt
gospodarskich;
8) zapewnieniem całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z
udziałem zwierząt
W związku z treścią §12 dotyczącego wskazania gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia
miejsca dla zwierząt gospodarskich informuję, że niewskazanie konkretnego gospodarstwa z
właścicielem którego zostanie zawarte porozumienie w sprawie przyjęcia z terenu miasta
zwierząt gospodarskich wymagających opieki, wynika z braku zainteresowania ze strony osób
posiadających taką możliwość. Informuję, że w dniach od 16 stycznia 2018r do 31 stycznia
2018r., na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta oraz na 5 słupach ogłoszeniowych na terenie
miasta Wysokie Mazowieckie zamieszczono ogłoszenie Burmistrza Miasta o poszukiwaniu
gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia opieki zad zwierzętami gospodarskimi czasowo
odebranymi właścicielom lub opiekunom, co nie przyniosło wymaganego skutku. Wobec
powyższego treść ww. paragrafu programu przyjęto w obecnym kształcie.
Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko – odniósł się do projektu uchwały i sytuacji w naszym
mieście w związku z bezdomnymi psami. Poinformował, że miasto ma podpisaną umowę ze
schroniskiem dla zwierząt w Radysach, oraz o nawiązanej współpracy z wolontariuszami,
którzy za koszty przygotowania psa do adopcji, tj. szczepienie, odrobaczenie, pomagają w
znalezieniu nowego domu. Osoby te współpracują w różnymi fundacjami w regionie.
Burmistrz podziękował również panu doktorowi Sławomirowi Mioduszewskiemu, który także
pomaga w realizacji tego zadania, oraz Komendantowi Straży Miejskiej za działania i
natychmiastową reakcję na zgłoszenia.
Przewodniczący Komisji Funkcjonowania Miasta Sławomir Uszyński przedstawił pozytywną
opinię komisji do projektu uchwały.
Pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Na stan rady 15, w obradach uczestniczy 15 radnych. W głosowaniu udział wzięło 15
radnych. Za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Wysokie
Mazowieckie głosowało 15 radnych (uchwała Nr XLIII/175/18 w załączeniu)
Ad. 15
Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych w Wysokiem Mazowieckiem na lata 2018-2021.
Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko – poinformował, że zgodnie z ustawą o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne opracowuje wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i
kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu. Z wnioskiem o zatwierdzenie wieloletniego
planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w Wysokiem
Mazowieckiem na lata 2018-2021 w dniu 12.03.2018 r. wystąpił Zakład Wodociągów,
Kanalizacji i Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Plan powinien być zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, ustaleniami
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zezwolenia
wydanego temu przedsiębiorstwu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków.
Plan spełniający warunki określone w art. 21 ust. 3 ww ustawy rada gminy uchwala w
terminie 3 miesięcy od dnia przedłożenia planu burmistrzowi.
Przedłożony wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i
kanalizacyjnych w Wysokiem Mazowieckiem na lata 2018-2021 spełnia ustawowe wymogi.
W związku z powyższym zasadne jest podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego
planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w Wysokiem
Mazowieckiem na lata 2018-2021.
Burmistrz Miasta dodał, że nie będzie proponował podwyżek cen wody i ścieków. Te ceny nie
ulegają zmianie od sześciu lat. Cena wody w mieście jest najniższa, jeśli chodzi o wszystkie
miasta powiatowe w województwie podlaskim, mamy jedne z najniższych cen w Polsce.
Obecnie cena wody wynosi 2,85 zł/m3 netto, cena odprowadzenia 1m3 ścieków 4,40zł netto.
Obecnie nowe taryfy będą zatwierdzane przez Wody Polskie. Jest to nowa struktura, która
powstała od 1 stycznia 2018r.
Przewodniczący Komisji Funkcjonowania Miasta Sławomir Uszyński przedstawił pozytywną
opinię komisji do projektu uchwały.
Pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Na stan rady 15, w obradach uczestniczy 15 radnych. W głosowaniu udział wzięło 15
radnych. Za podjęciem uchwały w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w Wysokiem Mazowieckiem na lata 2018-2021
głosowało 15 radnych (uchwała Nr XLIII/176/18 w załączeniu)
Ad. 16
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Miasta Renata Kamińska, informując, że zmiany
dotyczą:
I. Zwiększenia dochodów z tytułu:

1) zwrotu dotacji przez żłobek Akademia Malucha w wyniku rozliczenia dotacji za 2017 rok
kwota 1 304,00 zł
2) końcowego rozliczenia projektu pn.: „Poprawa Infrastruktury edukacji przedszkolnej
w Gminie Miejskiej Wysokie Mazowieckie – Remont Przedszkola Miejskiego nr
2 w Wysokiem Mazowieckiem” (Nr WND-RPPD.08.06.00-20-0030/17) kwota 225 995,00 zł
3) realizacji programu: „Wzrost jakości oferty edukacyjnej Przedszkola Miejskiego nr
2 w Wysokiem Mazowieckiem” (Nr UDA-RPPD.03.01.01.-20-0192/16-00)
kwota
340 975,00 zł
II. Zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Podlaskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z przeznaczeniem na realizację zadań związanych
z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (FB.II.3111.47.2018.MA) kwota 333,66 zł
III. Zmniejszenia dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Podlaskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z przeznaczeniem na realizację wieloletniego
programu:
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”
(FB-II.3111.114.2018.MA) o kwotę 27 239,00 zł
IV. Zmniejszenia dochodów z tytułu:
1) części oświatowej subwencji ogólnej (ST3.4750.1.2018) o kwotę 438 218,00 zł
2) odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości o kwotę 6 080 773,42 zł
V. Przeniesienia dochodów między paragrafami - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
(dochody z tytułu kosztów upomnienia) kwota 100,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem
VI. Zmniejszenia wydatków własnych z tytułu:
1) wychowania przedszkolnego o kwotę 542 520,00 zł, w tym:
Przedszkole Miejskie Nr 1: wynagrodzenia 140 000,00 zł, ubezpieczenia społeczne
24 510,00 zł, FP 4 000,00 zł (razem kwota 168 510,00 zł)
Przedszkole Miejskie Nr 2: wynagrodzenia 312 900,00 zł, ubezpieczenia społeczne
53 500,00 zł, FP 7 610,00 zł (razem kwota 374 010,00 zł)
2) realizacji zadania inwestycyjnego – Budowa drogi przy Stadionie o kwotę 1 468 900,00 zł
VII. Zwiększenia wydatków na realizację:
1) zadania inwestycyjnego – 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 kwota 3 400 000,00 zł
2) zadania inwestycyjnego – Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi nr 66 na
odcinku przejścia przez Wysokie Mazowieckie (ulica 1 Maja) kwota 100 000,00 zł
3) zadania inwestycyjnego – Budowa chodników na os. Kardynała Wyszyńskiego, Plac
Odrodzenia, Park Miejski im. Kiełczewskich kwota 200 000,00 zł
4) zadania inwestycyjnego – Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę obwodnic
od strony południowej miasta (06KZ) kwota 112 000,00 zł
5) zadania inwestycyjnego – Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu przy ulicy
Warszawskiej i przy ulicy Przemysłowej kwota 400 000,00 zł
6) zadania inwestycyjnego – Uzbrojenie: kanał sanitarny i kanał deszczowy na osiedlu
przy ulicy Warszawskiej kwota 1 262 000,00 zł
7) zadania inwestycyjnego – Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulic:
Podlaskiej i Kucharzewskiego kwota 40 000,00 zł
8) programu: „Wzrost jakości oferty edukacyjnej Przedszkola Miejskiego nr
2 w Wysokiem Mazowieckiem” (Nr UDA-RPPD.03.01.01.-20-0192/16-00)
kwota
401 147,00 zł (w tym wkład własny kwota 60 172,00 zł), zgodnie ze złożonym wnioskiem
9) odpis na ZFŚS dla Miejskiego Zespołu Szkół – Szkoły Muzycznej kwota
21 000,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem
VIII. Przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami na dotację celową dla
Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem z przeznaczeniem na realizację
projektu: „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę

i remont wnętrz budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” kwota
3 000 000,00 zł
Przewodniczący Komisji Finansowej Andrzej Kamianowski przedstawił pozytywną opinię
komisji do projektu uchwały.
Pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Na stan rady 15, w obradach uczestniczy 15 radnych. W głosowaniu udział wzięło 15
radnych. Za podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok głosowało
15 radnych (uchwała Nr XLIII/177/18 w załączeniu)
Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko podkreślił, że miasto nie posiada żadnych zobowiązań,
kredytów ani pożyczek.
W planach budżetowych na rok 2018 została rozdysponowana nadwyżka budżetowa w
wysokości 9,9 mln złotych, która powstała w ciągu ostatnich dwóch lat. Środki te będą
rozdysponowane na inwestycje w roku 2018 i 2019. W ciągu ostatnich 3 lat osiągnęliśmy
drugie miejsce w Polsce pod względem nakładów na inwestycje.
Ad. 17
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Wysokie
Mazowieckie na lata 2018-2021.
Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko – poinformował, że wprowadzane w uchwale zmiany
dotyczą wykonania budżetu miasta za 2017 rok. Ponadto zmiany dotyczą planu dochodów i
wydatków budżetowych na 2019 rok z uwzględnieniem dotacji celowej dla MOK na
realizację projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez
przebudowę i remont wnętrz budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem
Mazowieckiem – kwota 6 600 000,00zł.
Wniosek na MOK do 4 kwietnia br. Rewitalizacja działanie 8.5 RPO,
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Na stan rady 15, w obradach uczestniczy 15 radnych. W głosowaniu udział wzięło 15
radnych. Za podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok głosowało
15 radnych (uchwała Nr XLIII/178/18 w załączeniu)
Ad. 18
Interpelacje i wnioski radnych.
Nie zgłoszono.
Ad. 19
Sprawy różne.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik przypomniał o obowiązku złożenia oświadczeń
majątkowych,
Przewodniczący komisji Oświaty i Kultury Stanisław Chmielewski – zapoznał raportem z
ewaluacji przeprowadzonej przez kuratorium w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w dniach 12-14
lutego 2018 roku.
Żaden z radnych nie zgłosił interpelacji, wniosków ani pytań do burmistrza.

Ad. 20
Zapytania i wolne wnioski.
Głos zabrała przedstawicielka nowego portalu o mieście Kurier Wysokomazowiecki,
przedstawiając krótką informację o swojej działalności. Zaznaczyła, że będzie gościem na
sesjach Rady Miasta i liczy na współpracę.
Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko – stwierdził, że media są potrzebne, jednak powinny być
obiektywne. Na to liczymy.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad o godz. 12 30 Przewodniczący Rady Miasta Józef
Sokolik zamknął posiedzenie.
Protokołowała
Monika Borecka
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