PROTOKÓŁ Nr V
z Sesji Rady Miasta przeprowadzonej w dniu 2 lipca 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 14 radnych
w związku, z czym obrady były prawomocne.
Nieobecny Damian Podbielski
Otwarcia XLVI 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, oraz 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 XLV Sesji Rady Miasta.
4. Sprawozdanie z realizacji uchwał z ostatniej sesji i działalności Burmistrza Miasta.
5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Wysokie
Mazowieckie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok.
7. Interpelacje i wnioski radnych.
8. Sprawy różne.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady zapytał, czy do porządku obrad ktoś z radnych ma uwagi lub wnioski.
Nie zgłoszono.
Na stan rady 15, w obradach uczestniczy 14 radnych. W głosowaniu udział wzięło 14
radnych.
Rada Miasta przyjęła porządek obrad XLVII sesji do realizacji.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z XLVI Sesji Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Miasta zapytał, czy radni mają uwagi lub wnioski do protokołu z
XLVI 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.
W dalszej części poinformował o przeznaczeniu do sprzedaży trzeciej działki pod
budownictwo wielorodzinne na ul. Kościelnej. Wzdłuż rzeki Brok mamy teren ok 1,6 ha na
zagospodarowanie którego ogłoszony został przetarg.

Burmistrz poinformował również o otrzymanych dofinansowaniach:
1) w kwocie 1 mln złotych dla 65 mieszkańców na instalację kolektorów OZE (Odnawialne
Źródła Energii). Dokumentacja zostanie wykonana do końca roku, zaś wykonawca
kolektorów zostanie wyłoniony w 2019 roku.
2) w kwocie 6,7 mln zł na przebudowę Miejskiego Ośrodka Kultury z budżetu Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w ramach programu rewitalizacji. Dyrektor
MOK podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim. Całkowity koszt inwestycji to około 10
mln zł. W ciągu 30 dni od podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim należy podpisać
umowę z wykonawcą. Inwestycja musi być zrobiona w ciągu 12 miesięcy od daty podpisania
umowy. Tak więc przewidujemy, że zadanie powinno być zrealizowane do końca lipca 2019
roku. Do remontu Miejskiego Ośrodka Kultury z budżetu miasta (środki własne) dołożymy 4
mln złotych. Burmistrz poinformował, że miasto nasze nie jest zadłużone. W minionym
tygodniu ukazał się ranking zadłużenia samorządów, który wskazuje, że na 2500 samorządów
jest 70 które nie mają zadłużenia. I właśnie nasze miasto znalazło się w tej 70 . Jest to dla nas
duży sukces, szczególnie, że dużo inwestycji mamy wykonanych.
3) 2,5 miliona złotych otrzymaliśmy na inwestycję budowy obwodnicy Wysokiego
Mazowieckiego, biegnącą od ulicy 1 Maja do ulicy Szpitalnej.
4) 1,7 mln złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na
remont Przedszkola Miejskiego Nr 1. Projekt zakłada powstanie siedmiu dodatkowych sal
lekcyjnych. Przewidywany termin zakończenia prac to kwiecień 2020 roku.
5) 100 tys zł dofinansowania od Wojewody Podlaskiego miasto uzyskało na budowę
aktywnych przejść dla pieszych. Będą one usytuowane wzdłuż ulicy 1000-lecia. Wstępna
propozycja była taka, aby przejścia usytuowane były dookoła ronda Prezydenta Lecha
Kaczyńskiego Jednak w związku z tym, że jest to droga powiatowa, wniosek formalnie nie
przeszedłby, ponieważ dofinansowanie na aktywne przejścia są tylko na drogi lokalne.
Do budżetu miasta zostały wprowadzone środki na budowę oświetlenia na ulicach, gdzie do
tej pory jeszcze go nie było, m.in. na Osiedlu Zorza oraz u. Przemysłowej.
6) 1 milion złotych miasto otrzymało również dla 65 mieszkańców na instalację kolektorów
OZE (Odnawialne Źródła Energii). Dokumentacja zostanie wykonana do końca roku, zaś
wykonawca kolektorów zostanie wyłoniony w 2019 roku.
Rada Miasta przyjęła informację do akceptującej wiadomości.
Ad. 5
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Wysokie
Mazowieckie.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poinformował, że Rada Miasta Wysokie
Mazowieckie jest kolejnym organem stanowiącym w naszym powiecie, podejmującym taką
uchwałę.
Wyraził, że niechętnie podchodzi do tej uchwały, ponieważ zamiast nagradzać za dobrą pracę,
za aktywność, pozyskiwanie środków, w świetle obowiązującego prawa Rada Miasta musi
podjąć uchwałę obniżającą wynagrodzenie.

Rozporządzenie zgodnie z którym należy podjąć uchwałę wchodzi w życie z dniem 1 lipca br.
Niektóre samorządy nie podejmują tych uchwał, jednak jest to niezgodne z obowiązującym
prawem. Tę sytuację monitoruje Urząd Wojewódzki. Każdy samorząd ma przesłać informację
do urzędu nadzoru, jakie działania zostały podjęte w kwestii tego rozporządzenia Rady
Ministrów.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik przedstawił propozycje stawek poszczególnych
składek wynagrodzenia burmistrza w kwotach brutto:


Wynagrodzenie zasadnicze: 4700 zł (dotychczas 5900 zł)



Dodatek funkcyjny w kwocie 1900 zł (taki jak dotychczas)



Dodatek specjalny w wysokości 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku
funkcyjnego w kwocie 2640 zł (dotychczas 3120 zł)



Dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego.

Łączna suma obniżki wynosi 1900 zł.
Radny Stanisław Chmielewski – zapytał, jakie konsekwencje byłyby, gdyby Rada Miasta
postanowiła nie dostosowywać się do przepisów i pozostawiła to, co obowiązywało do tej
pory?
Stwierdził, że można zrozumieć rozporządzenie Rady Ministrów dotyczące obniżki dla
parlamentarzystów, którzy pragnęli obniżki płac za swoją pracę, bo nie zawsze ta praca była
wymierna do otrzymywanych wynagrodzeń.
W naszym przypadku jest inaczej. Praca burmistrza naszego miasta i jej efekty są
zauważalne, a Rada Miasta zamiast przyznać nagrodę zobowiązana jest do obniżenia pensji.
Radny Lech Jamiołkowski – odniósł się do zachowań niektórych Rad w okolicznych
gminach, które to obniżały jeden składnik wynagrodzenia, a podwyższały inny. Stwierdził, że
jego zdaniem nie przyniosło to chluby. A teraz zastanawiają się jak z tego wybrnąć.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik – podzielił wątpliwości radnego
Chmielewskiego, jednak jesteśmy państwem prawa. Rozporządzenie Rady Ministrów nas
obowiązuje i jesteśmy zobligowani do wykonywania zapisów prawa, choćbyśmy się z nimi
nie zgadzali.
W przypadku, gdy nie podejmiemy uchwały, najprawdopodobniej organ nadzorczy dokona tej
zmiany w trybie nadzoru. Jako samorząd nigdy nie uciekaliśmy od odpowiedzialności, co nie
zmienia faktu, że nie powinno być takiej sytuacji, że za dobrą pracę obniżamy
wynagrodzenie.
Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko – zabierając głos, zwrócił się do Radnych o przyjęcie
uchwały. Stwierdził, że Rada Miasta nie jest niczemu winna. Weszło w życie rozporządzenie,
wskutek którego należy podjąć uchwałę.
Burmistrz wspomniał swoje początki funkcjonowania w samorządzie. Poinformował, że do
dnia dzisiejszego nie ma służbowego samochodu i kierowcy. Jest oszczędny dla miasta.
Na przepisy nie mamy wpływu, dlatego jeszcze raz zwrócił się do Rady Miasta o podjęcie
zaproponowanej uchwały.

Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poddał pod głosowanie projekt uchwały w
sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie.
Na stan rady 15, w obradach uczestniczy 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 13
radnych, 1 radnych przeciwny (uchwała Nr XLVI/187/18 w załączeniu do protokołu)
Ad. 6
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok.
Skarbnik Miasta Renata Kamińska – przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w
budżecie miasta na 2018 rok.
Proponowane zmiany dotyczą:
I. Zwiększenia dochodów własnych z tytułu:
1) wpływów udziałów miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (w
podatku dochodowym od osób prawnych) kwota 574 700,00 zł
2) wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych kwota 700 000,00 zł
3) wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
kwota
50 000,00 zł
4) wpływów z różnych dochodów kwota 38 000,00 zł
5) wpływów z tytułu kar i odszkodowań kwota 12 000,00 zł
6) wpływów z podatku od spadków i darowizn kwota 58 000,00 zł
7) dywidendy przyznanej Wspólnikowi Spółki zgodnie z Uchwałą Nr 8/2018
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o. w Wysokiem Mazowieckiem z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie
podziału zysku za 2017 rok kwota 150 000,00 zł
II. Zwiększenia wydatków budżetowych na:
1) zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Modernizacja hali sportowej MZS – Gimnazjum”
roboty dodatkowe kwota 203 100,00 zł
2) zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa
trzech otwartych stref aktywności (OSA) kwota 265 000,00 zł
3) zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na
osiedlu przy ulicy Warszawskiej i ulicach: Przemysłowej, Czesława Miłosza, Popiełuszki,
Reymonta kwota 450 000,00 zł
4) zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Uzbrojenie: kanał sanitarny i kanał deszczowy na
osiedlu przy ulicy Warszawskiej” kwota 2 600,00 zł
5) wykonanie dokumentacji technicznej na zakup i montaż instalacji OZE dla
mieszkańców Miasta Wysokie Mazowieckie kwota 17 000,00 zł
6) zadanie pod nazwą: „Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez montaż aktywnych
przejść w mieście Wysokie Mazowieckie” realizowane w ramach Programu ograniczania
przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na
lata 2018 - 2020, wkład własny kwota 46 000,00 zł
7) zakup fortepianu i pianina dla Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia przy MZS
kwota 80 000,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem
8) realizację zadania w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury
oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno –
komunikacyjnych „Aktywna tablica”, zgodnie z zawartą umową, wkład własny kwota
7 000,00 zł, w tym:
Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 3 500,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2 kwota 3 500,00 zł

9) opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta
Wysokie Mazowieckie kwota 12 000,00 zł
10) zwiększenie dotacji celowej na finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej – na
prowadzenie drużyn seniorów piłki nożnej kwota 350 000,00 zł
11) zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Miejskiej Pływalni „Wodnik” kwota
150 000,00 zł
III. Przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami Urzędu Miasta na zadanie:
zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP (urządzenie AED – defibrylator), wkład
własny kwota 400,00 zł
Przedstawione zmiany dodatkowo uzasadnił Burmistrz Miasta. Wyjaśnił, że w związku z tym,
że ZWKiEC wypłaciło dywidendę dla miasta w kwocie 150 000 zł, proponuje się, aby środki
te przekazać dla Miejskiej Pływalni Wodnik na spłatę zadłużenia, które pływania posiada w
stosunku do ZWKiEC.
W związku z tym, że Klub Sportowy Ruch awansował do 3 Ligi, proponuje się dołożenie
kwoty 350 tysięcy złotych na funkcjonowanie drużyny. Łączna kwota to 750 tysięcy złotych.
Oprócz drużyny seniorów, funkcjonuje 8 drużyn młodzików. Przychodzi sporo dzieci i
młodzieży. Jest to też duża promocja naszego miasta.
Przewodniczący Komisji Finansowej Andrzej Kamianowski przedstawił pozytywną opinię
komisji do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poddał pod głosowanie projekt uchwały w
sprawie zmian w budżecie miasta Wysokie Mazowieckie na 2018 rok.
Na stan rady 15, w obradach uczestniczy 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14
radnych (uchwała Nr XLVI/188/18 w załączeniu do protokołu)
Ad. 7
Interpelacje i wnioski radnych.
Radny Lech Jamiołkowski – zgłosił wniosek o podjęcie działań zmierzających do
zwiększenia bezpieczeństwa i porządku w okolicy sklepu „Żabka”, oraz rozważenia
możliwości założenia w tej okolicy monitoringu wizyjnego.
Wniosek uzasadnił tym, że bardzo często stoją tam osoby w stanie po spożyciu alkoholu,
które załatwiają potrzeby fizjologiczne, nagabują przechodniów.
W związku z tym, że sklep czynny jest dość długo, część klientów jest przyjezdna. Niszczone
są samochody na parkingu. Wzywana jest policja, jednak to nie przynosi efektów.
Budynek o którym mowa należy do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej, która również
została poinformowana o istniejącej sytuacji.
Radny Stanisław Chmielewski – kontynuując tą samą sprawę, poinformował, że przy bloku
Długa 57 również są podobne incydenty. Po zamknięciu pobliskiej pizzerii, młodzież zbiera
się w bliskiej okolicy bloku, gdzie zaczyna nocne życie.
Biorąc to pod uwagę, należałoby rozważyć zwiększenia aktywności nocnych patroli policji.
Radny Marek Kajurek – przypomniał, że 3 miesiące temu pytał o rozdysponowanie
nadwyżki, która powstała wskutek przetargu na odbiór odpadów. Informacji jednak nie
otrzymał.

Radny Radosław Gorczyca poruszył problem płatności za wywóz nieczystości w mieście zwłaszcza w blokach. Wiele osób np. wynajmujących mieszkania nie dopełnia obowiązku i
nie zgłasza ilości osób zamieszkujących, a tym samym uchyla się od płatności, choć śmieci
wyrzuca. Są to często osoby spoza naszego miasta, które wynajmują mieszkania my jako
mieszkańcy utrzymujemy tych ludzi. Czy można w jakiś sposób ukrócić ten proceder, by
wszyscy, którzy mieszkają w naszym mieście płacili za wywóz nieczystości?
Zapytał, czy istnieje możliwość uzyskania informacji, ile osób płaci za wywóz nieczystości w
mieście.
Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko przyznał, iż jest świadomy tego problemu dotyczącego
opłat za śmieci. W budynkach jednorodzinnych przeprowadzane są kontrole. Sprawdza się,
czy posesje przy których wystawiane są śmieci są zgłoszone.
Natomiast jeśli chodzi o budynki wielorodzinne, Spółdzielni Mieszkaniowej, czy ZGM,
dostajemy informację od administratorów i na tej podstawie bazujemy.
W budynkach tych ciągle też jest problem związany z segregacją odpadów (segregacja jest
bardzo mała). Poziom recyklingu jako miasto mamy bardzo wysoki, ale jest to zasługa
ZWKiEC.
Jeśli chodzi o informację dotyczącą rozdysponowania nadwyżki, która powstała wskutek
przetargu na odbiór odpadów, zostanie ona dostarczona do 15 lipca br.
Burmistrz odniósł się również do sprawy poruszonej przez radnego Jamiołkowskiego oraz
radnego Chmielewskiego. Poinformował, że w tej sprawie wystąpimy do Komendanta Policji
z prośbą o zwrócenie większej uwagi na porządek we wskazanych miejscach.
Budynek Ludowa 87 jest własnością Spółdzielni Mieszkaniowej i samorząd nie ma
możliwości założenia monitoringu wizyjnego.
Ad. 8 Sprawy różne.
Radny Bogdan Matuszewski – zapytał, na jakim etapie jest realizacja wniosku dotyczącego
wyznaczenia miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych przy starej poczcie.
Burmistrz Miasta poinformował, że obecnie jest przygotowywany projekt organizacji ruchu,
niezbędny do wyznaczenia miejsca.
Ad. 9
Zapytania i wolne wnioski
Nie zgłoszono.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad o godz.
Józef Sokolik zamknął posiedzenie.
Protokołowała
Monika Borecka
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