PROTOKÓŁ Nr V
z Sesji Rady Miasta przeprowadzonej w dniu 25 kwietnia 2016 roku w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta w Wysokiem Mazowieckiem.
Otwarcie sesji nastąpiło o godz. 1300.
Na ustawowo 15 osobowy stan Rady Miasta w obradach uczestniczyło 13 radnych
w związku, z czym obrady były prawomocne.
Nieobecni: radny Damian Podbielski, radny Lech Jamiołkowski.
Otwarcia XXI Sesji Rady Miasta dokonał Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik.
Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że porządek obrad radni otrzymali
w materiałach na sesję, po czym go odczytał.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie obrad.
Przyjęcie porządku obrad Sesji Rady Miasta.
Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Miasta.
Sprawozdanie z realizacji uchwał z ostatniej sesji i działalności Burmistrza Miasta.
Ocena zasobów pomocy społecznej miasta Wysokie Mazowieckie.
Przyjęcie informacji z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2015
rok.
7. Informacja z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi.
8. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Wysokie Mazowieckie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok.
10. Interpelacje i wnioski radnych.
11. Sprawy różne.
12. Zapytania i wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik zapytał, czy ktoś z radnych ma wnioski lub
uwagi do porządku obrad.
Nie zgłoszono.
Przewodniczący zaproponował zdjęcie pkt 9 „Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie
miasta na 2016 rok” z uwagi na to, że nie ma potrzeby dokonywania takich zmian.
Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie zaproponowaną zmianę.
Na stan rady 15, w obradach uczestniczy 13 radnych. Za zmianą porządku obrad polegającą
na wykreśleniu pkt. 9 porządku obrad głosowało 13 radnych.
Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie porządek obrad łącznie z
zaproponowaną zmianą.
Na stan rady 15, w obradach uczestniczy 13 radnych. Za przyjęciem porządku obrad łącznie z
uwzględnioną zmianą głosowało 13 radnych.
Rada Miasta przyjęła porządek obrad XXI sesji do realizacji.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Miasta zapytał, czy radni mają uwagi czy wnioski do protokołu.
Nie zgłoszono.
Przewodniczący stwierdził, że protokół został przez Radę przyjęty.
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Ad. 4
Sprawozdanie z realizacji uchwał z ostatniej sesji i działalności Burmistrza Miasta
przedstawił Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko (informacja w załączeniu do protokołu)
W dalszej części informacji Burmistrz Miasta poinformował o:
- podpisanej umowie o współfinansowaniu dokumentacji projektowej na przebudowę drogi
Nr 678. Przedstawiciele pięciu samorządów, tj. Samorządu Województwa Podlaskiego,
Starostwa Powiatu Wysokomazowieckiego, Miasta Wysokie Mazowieckie, Gminy Wysokie
Mazowieckie oraz Gminy Sokoły, w dniu 22 kwietnia 2016 roku w Wysokiem
Mazowieckiem podpisali umowę o współfinansowaniu dokumentacji projektowej na
przebudowę drogi Nr 678 na odcinku Roszki-Wodźki - Wysokie Mazowieckie. Podpisanie
umowy jest następstwem regionalnego planu transportu województwa podlaskiego na lata
2014-2020, który wyznacza kierunki rozwoju transportowego w województwie poprzez
poprawę dostępności naszego województwa oraz powiązanie jego z miastami powiatowymi.
W marcu br. trwały konsultacje społeczne, na podstawie, których przeprowadzono ranking
dróg do przebudowy, decydujący o kolejności remontów. Na podstawie rankingu, Sejmik
Województwa Podlaskiego podjął decyzję o modernizacji drogi wojewódzkiej nr 678,
łączącej Wysokie Mazowieckie z Białymstokiem, przeszło 20 kilometrowego odcinka
Wysokie Mazowieckie - Roszki-Wodźki. Na koszty dokumentacji złożyły się po 50 000 zł
samorządy, przez które przechodzi droga, a pozostałe wydatki pokryje Województwo
Podlaskie. Inwestorem zadania ze strony Województwa będzie Podlaski Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Białymstoku, który zobowiązuje się opracować dokumentację do połowy
2017 roku. Każdy z samorządów będzie miał możliwość zgłaszania wniosków i uwag do
projektu.
W tym miejscu Pan Burmistrz podziękował szczególnie Pani Dorocie Szepietowskiej
pracownikowi Urzędu, która pracowała nad formularzem konsultacyjnym, dzięki któremu
inwestycja znalazła się na 9 miejscu do realizacji.
W dalszej części Burmistrz Miasta poinformował o:
- czynionych staraniach w kierunku modernizacji ulicy 1 Maja jak również pozyskania
środków finansowych na remont Miejskiego Ośrodka Kultury.
- spłaconych 2 mln zł kredytu zaciągniętego w ubiegłym roku. Inwestycja – budowa
oczyszczalni została rozliczona. 3 czerwca br. odbędzie się uroczyste otwarcie.
Miesięczny koszt utrzymania oczyszczalni ścieków to ok. 60 tys zł, natomiast Mlekovicie
płaciliśmy około 60 – 80 tys zł miesięcznie.
- spadku ceny gazu, co wiąże się z tym, że obniżona zostanie cena centralnego ogrzewania o
od 3 do 10%.
- planowanym na 10 maja br. posiedzeniu z Gminą Wyznaniową Żydowską.
Radny Marek Kajurek – odniósł się do opłat za oczyszczanie ścieków które ponosiło miasto i
poinformował, że na wysokość faktur wpływ miało kilka czynników, w przede wszystkim
pogoda i opady deszczu. Wysokość faktur była różna od 48 do 84 tys zł miesięcznie.
Za 2015 rok średnia całoroczna wyniosła 54 tys zł miesięcznie z uwagi na to, że było mało
opadów deszczu.
Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko poinformował, że ma wgląd do wszystkich faktur i
widział je wszystkie.
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Burmistrz poinformował również, że gmina Wysokie Mazowieckie złożyła wniosek o
podłączenie do oczyszczalni ścieków wsi Brzóski Falki. Z uwagi na trwałość projektu oraz
ewentualną konieczność obliczania luki finansowej – wstrzymujemy się z podjęciem tej
decyzji.
Stwierdził też, że dzięki własnej oczyszczalni ścieków miasto jest niezależne, ponadto
możliwość otrzymania 85% dofinansowania sprawiło, że warto było wykorzystać tę szansę.
Radni nie zgłosili pytań do informacji przedłożonej przez Burmistrza Miasta.
Informacja została przyjęta.
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 2015 rok.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poinformował, że informację dotyczącą
działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2015 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 2015 rok.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poddał pod głosowanie pozytywną opinię Rady
Miasta do informacji działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2015 rok.
Na stan rady 15, w głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Za pozytywną opinią głosowało 13
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.
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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 13 radnych. Za pozytywną opinią głosowało 13
radnych.
Ad. 8
Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Wysokie Mazowieckie.
Zastępca Burmistrza Miasta Ewa Konarzewska – przedstawiła projekt uchwały w sprawie
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Miasta Wysokie Mazowieckie.
Poinformowała, że podjęcie niniejszej uchwały wynika z art. 11 a ustawy o 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 zapewnieniu opieki
bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywaniu.
W związku z podjęciem niniejszej uchwały w dniu 30 marca 2016r., następnie informacją z
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, że uchwałę należy podjąć jako prawo miejscowe
(obecny § 4 niniejszej uchwały) oraz, że konieczne jest wskazanie w § 12 programu
(załącznika do niniejszej uchwały) gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla
zwierząt gospodarskich, o ile taka sytuacja kiedykolwiek zaistnieje. W związku z
ogłoszeniem i podaniem do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty o takiej
potrzebie i w efekcie braku zainteresowania rolników niniejszą kwestią, uzgodniono
ostateczny zapis § 12 w brzmieniu zgodnym z przedłożonym projektem.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poddał pod głosowanie projekt uchwały w
sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Miasta Wysokie Mazowieckie.
Na stan rady 15, w głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Za pozytywną opinią głosowało 13
radnych (uchwała Nr XXI/80/16 w załączeniu do protokołu)
Ad. 9
Interpelacje i wnioski radnych.
Nie zgłoszono.
Ad. 10
Sprawy różne:
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poinformował, że materiały dotyczące
wykonania budżetu miasta za 2015 rok zostały przekazane radnym w celu podjęcia prac.
Następnie przedstawił procedurę związaną z przyjęciem sprawozdania w celu prac nad
udzieleniem absolutorium.
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Przewodniczący przypomniał radnym o upływającym terminie składania oświadczeń
majątkowych.
Na zakończenie Przewodniczący Rady Miasta zaprosił wszystkich na obchody 225 rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
W tym samym punkcie Przewodniczący Komisji Funkcjonowania Miasta Sławomir Uszyński
poinformował, że na ostatnim posiedzeniu komisji, jej członkowie udali się z wizytą na
stadion miejski oraz oczyszczalnię ścieków.
Obecny na oczyszczalni Kierownik pokazał obiekt i omówił zasady jego funkcjonowania.
Projekt obejmował 3 zadania: modernizację stacji uzdatniania wody, modernizację głównego
kolektora sanitarnego i budowę miejskiej oczyszczalni ścieków wraz z tłocznią ścieków.
Inwestycja został zakończona w grudniu 2015 roku.
Na stadionie miejskim trwa kolejny etap jego przebudowy. Prezes Klubu Sportowego RUCH
Bogusław Bieliński poinformował, że celem inwestycji jest poprawa warunków technicznych
obiektu poprzez przystosowanie istniejącego boiska do pełnowymiarowego boiska
piłkarskiego, wybudowanie zadaszenia trybun, nowe krzesełka dla kibiców, oświetlenie płyty
boiska, nagłośnienie obiektu, wyposażenie boiska w bramki do piłki nożnej, tablicę wyników,
maszty flagowe, ławki rezerwowe i piłko chwyty oraz budowa parkingu i części ogrodzenia.
Komisja stwierdziła, że do budynku socjalno-administracyjnym wskazany byłby zakup
nowych stołów i krzeseł do pomieszczenia administracyjno-szkoleniowego, z uwagi na to, że
te, które obecnie są ustawione są z lat 80-tych i są znacznie wysłużone.
Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko – poinformował, że drużyna seniorów Klubu
Sportowego Ruch w chwili obecnej jest liderem rozgrywek i ma szanse wejść do
nowopowstającej III ligi. Trzeba będzie o tym pomyśleć. Jeżeli drużyna awansuje, będziemy
chcieli zrobić inaugurację na nowym obiekcie.
W drużynie gra miejscowa młodzież, dlatego należałoby wesprzeć ich i umożliwić grę.
Modernizacja stadionu jest w toku, będzie pełnowymiarowe boisko piłkarskie, zadaszenie
trybun, nowe krzesełka, oświetlenie, nagłośnienie.
Ad. 11
Zapytania i wolne wnioski.
Nie zgłoszono.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad o godz. 13 50 Przewodniczący Rady
Miasta Józef Sokolik zamknął posiedzenie.
Protokołowała
Monika Borecka

Przewodniczący Rady Miasta
Józef Sokolik
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