PROTOKÓŁ Nr III
z Sesji Rady Miasta przeprowadzonej w dniu 27 kwietnia 2018 roku w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta w Wysokiem Mazowieckiem.
Otwarcie sesji nastąpiło o godz. 900.
Na ustawowo 15 osobowy stan Rady Miasta w obradach uczestniczyło 15 radnych
w związku, z czym obrady były prawomocne.
Otwarcia XLIV Sesji Rady Miasta dokonał Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik.
Powitał zaproszonych gości: Burmistrza Miasta Jarosława Siekierko, Zastępcę Burmistrza
Miasta Ewę Konarzewską, radnych Rady Miasta, dyrektorów i kierowników zakładów i
instytucji z terenu miasta, Komendanta Straży Miejskiej, Przewodniczącego NSZZ
Solidarność w Wysokiem Mazowieckiem, Kazimierza Waszczuka oraz innych, zaproszonych
gości.
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 XLIII Sesji Rady Miasta.
4. Sprawozdanie z realizacji uchwał z ostatniej sesji i działalności Burmistrza Miasta.
5. Ocena zasobów pomocy społecznej miasta Wysokie Mazowieckie.
6. Przyjęcie informacji z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017
rok.
7. Przyjęcie informacji z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie 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.
Zastępca Burmistrza Miasta Ewa Konarzewska poinformowała, że organ nadzoru Wojewody
Podlaskiego uznał, że 2 uchwały podjęte na poprzedniej sesji w sprawie podziału miasta na
okręgi wyborcze i stałe obwody głosowania wymagają korekty w zakresie wejścia w życie
(uchwały te nie stanowią prawa miejscowego). W związku z tym wnioskuje o wprowadzenie
do porządku sesji 2 punktów dotyczących podjęcia uchwał zmieniających poprzednie
uchwały.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poddał pod głosowanie wniosek dotyczący
wprowadzenia punktów:
1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału miasta Wysokie
Mazowieckie na okręgi wyborcze,
2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału miasta Wysokie
Mazowieckie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib
obwodowych komisji wyborczych.
Na stan rady 15, w obradach uczestniczy 15 radnych. W głosowaniu udział wzięło 15
radnych. Za uzupełnieniem porządku obrad głosowało 15 radnych.
Rada Miasta przyjęła porządek obrad XLIV sesji do realizacji.

Ad. 3
Przyjęcie protokołu z XLIII 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:
- przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego na: „Budowa trzech otwartych stref aktywności w Gminie Miejskiej
Wysokie Mazowieckie”
Wpłynęło 5 ofert. Najtańsza na kwotę 263 599,45 zł, najdroższa na kwotę 303 694,00 zł.
- sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej
części gruntu oraz zastosowania bonifikaty (2 lokale: Armii Krajowej 1 i Ludowa 9)
- zmianie w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miasta dotyczącej opiniowania wszystkich
aktów prawnych i umów przez radcę prawnego,
Burmistrz poinformował również o ustalonych taryfach na wodę i kanalizację, które nie
zmienią się przez najbliższe 3 lata (2,85 zł za wodę i 4,40 zł za ścieki).
Burmistrz odniósł się do planowanych modernizacji, budów i remontów dróg w mieście. Na
budowę drogi od ul. Szpitalnej do 1 Maja złożony został wniosek o dofinansowanie do
Wojewody. Koszt inwestycji to 9,2 mln zł, kwota dofinansowania 3,7 mln zł. Decyzja w tej
sprawie ma zapaść po 7 maja br.
Opracowana jest też dokumentacja na budowę drogi 06 KZ 1 Maja – Ludowa.
Po 15 maja br. ma być podjęta decyzja dotycząca dofinansowania na rozbudowę Przedszkola
Miejskiego Nr 1.
Jeśli chodzi o przebudowę drogi na odcinku Wysokie Mazowieckie - Roszki-Wodźki –
rozstrzygnięcie przetargu ma odbyć się w maju, w związku z tym, w roku bieżącym powinna
rozpocząć się budowa. Trwa już budowa drogi do Łap, na drogę z Łap do Roszk-Wodźk jest
już pozwolenie na budowę, a nasz etap jest ostatni.
W dalszym ciągu opracowywana jest dokumentacja na przebudowę drogi krajowej Nr 66 ul. 1
Maja. Zostały przeprowadzone badania, które wskazały na konieczność przebudowy mostu na
rzece Brok (z uwagi na wody opadowe). Dlatego też należy go przeprojektować.
Na rozpatrzenie czeka wniosek o dofinansowanie modernizacji Miejskiego Ośrodka Kultury
w ramach Programu Rewitalizacji.
Na ukończeniu jest także dokumentacja Dworca PKS. Wizualizacja i projekt są prawie
gotowe. Oprócz dworca w planach zawarta jest część handlowo-usługowa o powierzchni
500m2.
Burmistrz wspomniał także o przygotowywaniu dokumentacji budowy ronda na wysokości
ulicy Przechodniej oraz modernizacji drogi od ulicy Ludowej do Bryk.

W planach jest również przebudowa drogi przy Miejskim Zespole Szkół na odcinku od Ronda
im. Lecha Kaczyńskiego do rozwidlenia dróg Białostockiej i Kochanowskiego. Na przeciwko
szkoły, wzdłuż ulicy powstać ma kilkanaście miejsc parkingowych oraz ścieżka rowerowa.
Będzie to inwestycja powiatowa.
Burmistrz wspomniał też o kwestii złożonych wniosków na energię odnawialną. Z Wysokiego
Mazowieckiego do udziału w programie zgłosiło się 60 rodzin.
Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko przedstawił harmonogram wydarzeń kulturalnych i
rozrywkowych, które odbędą się w mieście w roku bieżącym:
- 3 maja obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja, które rozpoczną się o 9.00 pod
pomnikiem AK przy ul. Mickiewicza. O godzinie 17.00 w Miejskim Ośrodka Kultury
odbędzie się wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.
- 26 maja o godzinie 10.00 odbędzie się w naszym mieście uroczysta przysięga Wojsk Obrony
Terytorialnej przy kościele pw. św. Jana Chrzciciela.
- 10 czerwca obchody dnia święta rodziny.
- 16 czerwca w sobotę odbędzie Święto Mleka Mlekovity.
- 24 czerwca, w niedzielę, na Stadionie Miejskim organizujemy dużą, miejską imprezę z
koncertem zespołu Golec uOrkiestra, który obchodzi 20-lecie swojej działalności.
- 13 listopada, po obchodach Dnia Niepodległości w Miejskim Zespole Szkół w Wysokiem
odbędzie się występ Reprezentacyjnego Zespołu Wojska Polskiego. W naszym mieście
zagości około 120 osobowy zespół.
Radny Radosław Gorczyca – zapytał o realizację wniosku o udostępnienie informacji
publicznej dotyczącej liczby urodzeń w naszym mieście.
Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko – poinformował, że informacja na temat liczby urodzeń
w mieście w latach 2014-2018, o którą wystąpiła redakcja Kuriera Wysokomazowieckiego
pod koniec marca została udzielona.
Zapytanie, skierowane było do Urzędu Stanu Cywilnego, a odpowiedź nie została udzielona
w ustalonym terminie. Burmistrz przeprosił za to opóźnienie.
Radny Bogdan Matuszewski – zapytał, kiedy wniosek z rewitalizacji o dofinansowanie
Miejskiego Ośrodka Kultury zostanie rozpatrzony? Kiedy realnie może rozpocząć się
inwestycja.
Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko – poinformował, że na przełomie czerwca – lipca
powinniśmy otrzymać informację dotyczącą dofinansowania. Ogłoszony jest już przetarg. 30
maja odbędzie się przetarg. W sierpniu powinna być podpisana umowa z wykonawcą. W
przyszłym roku powinna być inwestycja wykonana.
W budżecie miasta zapisana jest kwota 3 mln zł.
Rada Miasta Wysokie Mazowieckie przyjęła informację Burmistrza Miasta do akceptującej
wiadomości.
Ad. 5
Ocena zasobów pomocy społecznej miasta Wysokie Mazowieckie.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poinformował, że informację dotyczącą oceny
zasobów pomocy społecznej miasta Wysokie Mazowieckie radni otrzymali w materiałach na
sesję.
Tematyką tą zajmowała się komisja ds. Rodziny i Polityki Społecznej.
Przewodniczący poprosił o przedstawienie opinii Przewodniczącego Komisji.

Przewodniczący Komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej Grzegorz Ostrowski – przedstawił
pozytywną opinię komisji w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej miasta Wysokie
Mazowieckie.
Radni nie zgłosili uwag ani pytań do przedstawionego materiału.
Rada Miasta zapoznała się z oceną zasobów pomocy społecznej miasta Wysokie
Mazowieckie.
Ad. 6
Przyjęcie informacji z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017 rok.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poinformował, że informację dotyczącą
działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017 rok radni otrzymali w
materiałach na sesję.
Tematyką tą zajmowały się komisje: Finansowa oraz ds. Rodziny i Polityki Społecznej.
Przewodniczący poprosił o przedstawienie opinii przez Przewodniczących Komisji.
Przewodniczący Komisji Finansowej Andrzej Kamianowski oraz Przewodniczący Komisji ds.
Rodziny i Polityki Społecznej Grzegorz Ostrowski – przedstawili pozytywne opinie komisji
w sprawie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017 rok.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poddał pod głosowanie pozytywną opinię Rady
Miasta do informacji działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017 rok.
Na stan rady 15, w głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Za pozytywną opinią głosowało 15
radnych.
Ad. 7
Informacja z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poinformował, że stosowną informację radni
otrzymali w materiałach na sesję.
Tematyką tą zajmowały się komisje: Kultury i Oświaty oraz ds. Rodziny i Polityki
Społecznej.
Przewodniczący poprosił o przedstawienie opinii przez Przewodniczących Komisji.
Przewodniczący Komisji Kultury i Oświaty Stanisław Chmielewski oraz Przewodniczący
Komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej Grzegorz Ostrowski – przedstawili pozytywne
opinie komisji w sprawie realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi.
Radni nie zgłosili uwag ani pytań do informacji dotyczącej realizacji rocznego programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poddał pod głosowanie pozytywną opinię Rady
Miasta do informacji z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi.
Na stan rady 15, w głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Za pozytywną opinią głosowało 15
radnych.

Ad. 8
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału miasta Wysokie Mazowieckie na
okręgi wyborcze,
Zastępca Burmistrza Miasta Ewa Konarzewska – poinformowała, że w związku z informacją
PUW Wydz. Kontroli i Nadzoru zachodzi koniecznośc zmiany uchwały w sprawie podziału
miasta Wysokie Mazowieckie na okręgi wyborcze oraz w sprawie podziału miasta Wysokie
Mazowieckie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib
obwodowych komisji wyborczych w przedmiocie wejścia w życie niniejszej uchwały – nie
jest to prawo miejscowe.
Ponadto w poprzednich uchwałach pominięty został omyłkowo bloki Armii Krajowej 4, co
też zostało uzupełnione w przedmiotowych projektach uchwał.
Radni nie zgłosili uwag.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poddał pod głosowanie projekt uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie podziału miasta Wysokie Mazowieckie na okręgi wyborcze,
Na stan rady 15, w głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało
15 radnych.
Ad. 9
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału miasta Wysokie Mazowieckie na
stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji
wyborczych.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poddał pod głosowanie projekt uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie podziału miasta Wysokie Mazowieckie na stałe obwody
głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Na stan rady 15, w głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało
15 radnych.
Ad. 10
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok.
Skarbnik Miasta Renata Kamińska – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w
budżecie miasta na 2018 rok. Poinformowała, że proponowane zmiany dotyczą:
I. Zwiększenia dochodów własnych z tytułu:
1) wpływów z pozostałych odsetek (różne rozliczenia finansowe) kwota 47 846,00 zł
II. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych otrzymanych dotacji celowych
z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z przeznaczeniem na:
1) zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej
(FB-II.3111.143.2018.MA) kwota 70,00 zł
2) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu
zamieszkania (FB-II.3111.79.2018.MA) kwota 13 587,84 zł
3) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego
do
produkcji
rolnej
przez
producentów
rolnych
(FB-II.3111.166.2018.AK) kwota 19 904,41 zł
4) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
(FB-II.3111.83.2018.AKR) kwota 5 136,00 zł

5) realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku
(FB-II.3111.74.2018.AKR) kwota 542 520,00 zł
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)
III. Zwiększenie wydatków budżetowych na:
1) realizację Projektu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać” kwota 14 210,00 zł
2) wykonanie sztandaru dla Gimnazjum im. Ks. Józefa Obrembskiego w Mejszagole, w celu
upamiętnienia Św. Pamięci Honorowego Obywatela Miasta Wysokie Mazowieckie Księdza
Józefa Obrembskiego kwota 10 000,00 zł
3) aktualizację odpisu podstawowego na ZFŚS – Urząd Miasta (zadania zlecone, Urzędy
Gmin, Straż Miejska) kwota 6 636,00 zł
4) odsetki dla Spółki PGE Dystrybucja S.A. kwota 17 000,00 zł, w związku ze złożonym
28 marca 2018 r. wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata
2013 -2017 wraz ze skorygowanymi deklaracjami na podatek od nieruchomości. Spółka
złożyła wniosek w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia
2017 roku. W świetle wyroku według Spółki wskazane w zestawieniach obiekty budowlane
należy kwalifikować jako budynki w rozumieniu prawa budowlanego i w związku z tym
opodatkować je według stawek właściwych dla budynków
IV. Przeniesień wydatków budżetowych w ramach budżetu na bieżące zadania realizowane
przez:
1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (zwrot dotacji za 2017 rok, wynagrodzenia na usługi
SUO, wydatki na usługi opiekuńcze) na kwotę 28 078,00 zł, zgodnie ze złożonymi wnioskami
2) Miejski Zespół Szkół (umowa zlecenie – orkiestra) na kwotę 10 000,00 zł, zgodnie ze
złożonym wnioskiem
3) Urząd Miasta (umowy zlecenia i pochodne - utrzymanie zieleni w miastach i gminach,
zakup materiałów i wyposażenia – gospodarka odpadami) na kwotę 47 814,00 zł
Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko – wyjaśnił, czego dotyczy kwota 17 tys zł z tytułu
odsetek dla Spółki PGE.
Poinformował, że budynki opodatkowane są podatkiem od nieruchomości, ale istnieje
również 2 % podatek od budowli. Do tej pory stacje trafo traktowane były jako budowle i
opodatkowane 2% podatkiem od budowli.
W świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego według Spółki wskazane w zestawieniach
obiekty budowlane należy kwalifikować jako budynki w rozumieniu prawa budowlanego i w
związku z tym opodatkować je według stawek właściwych dla budynków. Spółka dokonała
korekty deklaracji. Kwota dotyczy nadpłaty podatku od nieruchomości za lata 2013 – 2017.
Na razie nie zamierzamy zwracać tej kwoty. Wszczęte zostało postępowanie w tej sprawie.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poddał pod głosowanie projekt uchwały w
sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok.
Na stan rady 15, w głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało
15 radnych.
Ad. 9
Interpelacje i wnioski radnych.

Radny Marek Kajurek - wrócił do tematu z posiedzenia komisji Funkcjonowania Miasta w
poprzednim miesiącu oraz Sesji Rady Miasta, na której Rada przyjęła informację dotyczącą
utrzymania czystości i porządku w mieście.
Stwierdził, że mimo, akceptacji tej informacji, czuje niedosyt, z uwagi na brak
doszczegółowienia kwestii rozdysponowania nadwyżki/ różnicy pomiędzy kwotą z przetargu,
a kwotą uzyskaną z opłat od mieszkańców.
Nie neguje prawidłowości wydatkowania tej kwoty i nie podejrzewa, że miasto zarobiło, gdyż
z informacji, które posiada wynika, że środki te można wydać na różne cele związane z
gospodarowaniem odpadami i prawdopodobnie wydane zostały właściwie, jednak uważa, że
informacja w tym przedmiocie powinna znaleźć się w przygotowanym sprawozdaniu.
Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko – potwierdził, że wszystkie wpływy z opłat wnoszonych
przez mieszkańców miasta są przeznaczone na gospodarkę odpadami.
Mimo ustalonej opłaty 8 zł za odpady segregowane i 13 zł za niesegregowane – ani
Spółdzielnia Mieszkaniowa ani ZGM nie segreguje, a płacą po 8 zł od osoby.
Ponadto, w wielu miastach w kraju opłaty te wzrastają, w naszym mieście są cały czas na tym
samym poziomie. Środki przeznaczone zostały między innymi na budowę edukacyjnych
punktów selektywnej zbiórki odpadów, kosze oraz obsługę administracyjną.
Burmistrz przyznał, że informacja na temat rozdysponowania środków finansowych powinna
znaleźć się w sprawozdaniu, dlatego też na następne posiedzenie zostanie przygotowane i
przedstawione zestawienie rok do roku.
Ad. 10
Sprawy różne.
W punkcie tym głos zabrał pan Kazimierz Waszczuk przewodniczący NSZZ Solidarność w
Wysokiem Mazowieckiem, który poinformował, że 13 kwietnia odbyło się walne
zgromadzenie delegatów, na którym wybrano nowego przewodniczącego tego oddziału w
regionie podlaskim.
Przedstawił również krótką informację oraz własne spostrzeżenia na temat przemian
społecznych i politycznych w naszym kraju.
Podziękował samorządowi miasta wszystkich kadencji,
burmistrzom za wdrażanie
tych przemian oraz szeroką współpracę. Szczególne podziękowania złożył Burmistrzowi
Jarosławowi Siekierko, stwierdzając że współpraca układała się wzorowo i jest to powód do
zadowolenia, gdyż w innych samorządach bywa różnie.
Wspomniał też, że 5 kwietnia br. byli w naszym mieście przedstawiciele IPN-u, którzy chcieli
udokumentować lata 80 działalności Solidarności.
Nowym Przewodniczącym NSZZ Solidarność w Wysokiem Mazowieckiem został pan
Przemysław Uszyński.
Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko – poinformował, że jest zaskoczony decyzją. Niemniej
jednak również podziękował Panu Kazimierzowi Waszczukowi za współpracę.
Do podziękowań przyłączył się Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik.
W dalszej części tego punktu, Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik zapoznał z
pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej do sprawozdania z wykonania budżetu
miasta za 2017 rok oraz o pracach komisji w tym przedmiocie.
Poinformował również o decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
zatwierdzającej taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków na terenie naszego miasta na okres 3 lat.

W dalszej kolejności poinformował o organizowanej Pielgrzymce Samorządów na Jasną Górę
w dniu 27 maja br.
Ad. 13
Zapytania i wolne wnioski.
Radny Karol Nowicki wrócił do sprawy płac pracowników, stwierdzając, że zarobki nie
powinny być niższe niż 2000 zł netto. W związku z tym poprosił o analizę sytuacji. Ilu jest
pracowników, którzy zarabiają poniżej tej kwoty i jakie byłoby ewentualne koszty
podwyższenia tych płac.
Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko – poinformował, że nie ma dużo takich osób, i są to
głównie stażyści, pracownicy robót interwencyjnych.
Co roku w urzędzie i jednostkach płace są podnoszone. W tym roku również były takie
podwyżki, dlatego na razie nie są planowane, tym bardziej, że zbliżają się wybory i nie chce,
aby ktoś zarzucił, że to kampania wyborcza. Aby nie było to potraktowane jak próba
przekupstwa pracowników.
Koszty rosną, wszystko jest coraz droższe. Sytuacja zostanie przeanalizowana i informacja na
ten temat przygotowana i przedstawiona.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad o godz. 10 30 Przewodniczący Rady Miasta Józef
Sokolik zamknął posiedzenie.
Protokołowała
Monika Borecka
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