PROTOKÓŁ Nr V
z Sesji Rady Miasta przeprowadzonej w dniu 30 maja 2016 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: radny Bogdan Matuszewski.
Otwarcia XXII 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.

Otwarcie obrad.
Przyjęcie porządku obrad Sesji Rady Miasta.
Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Miasta.
Sprawozdanie z realizacji uchwał z ostatniej sesji i działalności Burmistrza Miasta.
Przyjęcie informacji dotyczącej realizacji uchwały w sprawie określenia zasad
nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych miasta stanowiących
własność miasta oraz ich najmu na okres dłuższy niż 3 lata.
6. Informacja dotycząca działalności Straży Miejskiej za 2015 rok.
7. Zapoznanie z informacjami dotyczącymi stanu bezpieczeństwa i porządku
publicznego w mieście.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
9. Interpelacje i wnioski radnych.
10. Sprawy różne.
11. Zapytania i wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik zapytał, czy ktoś z radnych ma wnioski lub
uwagi do porządku obrad.
Nie zgłoszono.
Na stan rady 15, w obradach uczestniczy 14 radnych. Za przyjęciem porządku obrad
głosowało 14 radnych.
Rada Miasta przyjęła porządek obrad XXII sesji do realizacji.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z XXI 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.
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:
- otrzymanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 3 mln zł na realizację programu 500+.
Wydano około 500 decyzji (na ok. 800 dzieci).
- ogłoszonym konkursie na dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Wysokiem Mazowieckiem
(Gimnazjum i Szkoła Muzyczna).
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Wpłynęło 107 podań dzieci i młodzieży chętnych do szkoły muzycznej na 50-60 miejsc. Duża
grupa chętnych to osoby spoza terenu naszego miasta. Prawdopodobnie będziemy
występowali o zwiększenie subwencji oświatowej.
- przekazanej do publicznej wiadomości informacji o planowanej sprzedaży działki przy ul.
Kościelnej. W miejskim planie ujęte są tam 4 działki z przeznaczeniem pod budownictwo
wielorodzinne. Prawdopodobnie w lipcu br odbędzie się przetarg na jedną z działek.
Jest spore zainteresowanie wśród potencjalnych nabywców, w związku z tym przetarg
powinien dojść do skutku.
Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej wystąpił z pismem dotyczącym sprzedaży wszystkich 4
działek dla spółdzielni z 90% bonifikatą, gdyż chcieliby budować tam bloki.
Burmistrz Miasta poinformował radę, że nie podejmie decyzji w sprawie sprzedaży dla
Spółdzielni Mieszkaniowej tych 4 działek z 50% bonifikatą, z uwagi na to, że obecnie
spółdzielnia działa na zasadzie dewelopera i wybudowane mieszkania sprzedaje, a nie
przydziela tak, jak odbywało się to w minionych latach. Ponadto nie wiadomo, kiedy
mieszkania te w ogóle by powstały.
Kolejnym argumentem jest to, że nie powinniśmy pozbawiać samorządu dochodów, które
funkcjonujące targowisko cały czas przynosi dla miasta.
Spółdzielnię Mieszkaniową zapraszamy do wzięcia udziału w przetargu.
- przeprowadzonym ustnym przetargu nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych
(przy ul. Warszawskiej). Przeznaczono do sprzedaży 27 działek. W wyniku przetargu
sprzedano 6 działek. Do chwili obecnej sprzedano łącznie 21 działek.
Na przedmiotowym osiedlu obecnie doprowadzana jest woda. Opracowana jest pełna
dokumentacja na kanalizację sanitarną, deszczową i drogówkę.
Planowane było złożenie wniosku o dofinansowanie do POIŚ, jednak warunkiem jest
sprzedaż w ciągu jednego roku wszystkich działek i podłączenie ich do kanalizacji sanitarnej.
Jest to dla miasta duże ryzyko, z uwagi na to, że nie mamy pewności, czy sprzedamy
wszystkie działki, a nawet jeśli byłyby sprzedane, to czy właściciele pobudują i podłączą
nieruchomości do kanalizacji w okresie 1 roku. Jeżeli nie, nastąpiłby proporcjonalny zwrot
środków finansowych.
W dalszej części Burmistrz Miasta poinformował o przygotowywaniu 2 projektów:
- z RPOWP dział 8.5 Rewitalizacja - pomoc techniczna. Ze środków tych chcielibyśmy
skorzystać na remont MOK,
- z działania 5.1 (do 15 lipca br czas na złożenie wniosku) zamierzamy wykonać fotowoltaikę
na wszystkich obiektach oświatowych oraz pływalni i budynku urzędu.
Burmistrz poinformował również:
- o otrzymanych środkach finansowych z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 4000 zł na
OSP,
- przeprowadzonym przetargu na dokumentację na przebudowę drogi Wysokie Mazowieckie
– Roszki Wodźki. Przetarg wygrała firma „Drogowskaz”.
Od 1 stycznia 2017 roku wszystkie rzeki w kraju będą podlegały pod nową instytucję Wody
Polskie. Środki finansowe będą pochodziły w budżetu państwa. Instytucja będzie podlegała
pod Ministerstwo Środowiska.
Na zakończenie wypowiedzi Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko zaprosił wszystkich na
uroczystość otwarcia Miejskiej Oczyszczalni Ścieków, które odbędzie się 3 czerwca br.
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Radny Radosław Gorczyca – zaproponował ponowienie i wzmocnienie starań w sprawie
modernizacji drogi Nr 66. Stanowisko Rady Miasta w tej sprawie zostało wysłane do
poprzedniej ekipy rządzącej w GDDKiA.
W artykule, który ukazał się w Gazecie Współczesnej napisano stwierdzenie „ostatnio ze
strony samorządu problem nie wraca – twierdzi wiceminister MSWiA”.
Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko – poinformował o rozmowach w sprawie remontu drogi
Nr 66 z ministrami. Jest to ogromna inwestycja, jednak mamy nadzieję na jej realizację. W
tym celu również planowane są w najbliższym czasie spotkania.
Radny Radosław Gorczyca – zapytał, czy w ramach modernizacji drogi wojewódzkiej do
Roszk Wodźk – planowana jest wzdłuż drogi ścieżka rowerowa?
Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko – poinformował o ustaleniach z dyrektorem Zarządu
Dróg Wojewódzkich, że jeżeli będzie opracowana koncepcja dokumentacji, wówczas będzie
ona konsultowana. Kwestie zgłoszone, to kwestia ścieżki oraz oświetlenia.
Radny Radosław Gorczyca – zwrócił się o przekazanie radzie informacji na temat sprawy z
Gminą Wyznaniową Żydowską.
Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko – poinformował o:
- posiedzeniu komisji regulacyjnej, na którym wyznaczono rzeczoznawcę, co oznacza, że
odszkodowanie Gminie Żydowskiej zostanie przyznane. Będzie ono płacił Wojewoda.
Pierwotnie Gmina Wyznaniowa Żydowska ubiegała się o 0,5 ha, jednak ostatecznie
przyznano odszkodowania za ok. 20 arów.
- postępowaniu z Agencją Mienia Wojskowego w sprawie drogi do Zawrocia Nowiny o
odszkodowanie za drogę.
Informacja została przyjęta.
Ad. 5
Przyjęcie informacji dotyczącej realizacji uchwały w sprawie określenia zasad nabywania,
zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych miasta stanowiących własność miasta oraz
ich najmu na okres dłuższy niż 3 lata.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poinformował, że informację dotyczącą realizacji
uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości
gruntowych miasta stanowiących własność miasta oraz ich najmu na okres dłuższy niż 3 lata
wszyscy radni otrzymali łącznie z materiałami na sesję Rady Miasta. Była ona również
analizowania przez komisję Funkcjonowania Miasta.
Przewodniczący Rady Miasta poprosił o opinie przewodniczącego komisji w powyższej
sprawie.
Przewodniczący Komisji Funkcjonowania Miasta Sławomir Uszyński – przedstawił
pozytywną opinię komisji do przedmiotowej informacji.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik – zapytał, czy ktoś z radnych ma pytania lub
uwagi do przedstawionej informacji.
Nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poddał pod głosowanie informację dotyczącą
realizacji uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania
nieruchomości gruntowych miasta stanowiących własność miasta oraz ich najmu na okres
dłuższy niż 3 lata.
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Na stan rady 15, w obradach uczestniczy 14 radnych. Za przyjęciem informacji głosowało 14
radnych. Informacja została przyjęta.
Ad. 6
Informacja dotycząca działalności Straży Miejskiej za 2015 rok.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poinformował, że informację dotyczącą
działalności Straży Miejskiej za 2015 rok wszyscy radni otrzymali łącznie z zaproszeniami na
sesję Rady Miasta. Była ona również analizowania przez komisję Funkcjonowania Miasta.
Przewodniczący Rady Miasta poprosił o opinie przewodniczącego komisji w powyższej
sprawie.
Przewodniczący Komisji Funkcjonowania Miasta Sławomir Uszyński – przedstawił
pozytywną opinię komisji do informacji z działalności Straży Miejskiej za 2015 rok.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionej informacji.
Komendant Straży Miejskiej Tadeusz Wróblewski – poinformował, że strażnicy są otwarci na
sugestie i uwagi zarówno radnych jak i mieszkańców miasta.
Starają się jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki tak, aby w mieście był porządek i było
bezpiecznie.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poddał pod głosowanie informację dotyczącą
działalności Straży Miejskiej za 2015 rok.
Na stan rady 15, w obradach uczestniczy 14 radnych. Za przyjęciem informacji głosowało 11
radnych, 3 wstrzymało się od głosu.
Rada Miasta przyjęła informację do akceptującej wiadomości.
Ad. 7
Zapoznanie z informacjami dotyczącymi stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w
mieście.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poinformował, że informacje dotyczące stanu
bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście przygotowane przez Komendanta
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, Komendanta Powiatowego Policji, Komendanta
Straży Miejskiej oraz Prokuratury Rejonowej - wszyscy radni otrzymali łącznie z
zaproszeniami na sesję Rady Miasta.
Przedmiotowe informacje były również analizowane przez komisję Funkcjonowania Miasta.
Przewodniczący Rady Miasta poprosił o opinie przewodniczącego komisji w powyższej
sprawie.
Przewodniczący Komisji Funkcjonowania Miasta Sławomir Uszyński – przedstawił
pozytywną opinię komisji do informacji w zakresie stanu bezpieczeństwa i porządku
publicznego w mieście. Komisja uważa, że stan bezpieczeństwa i porządku w mieście jest
satysfakcjonujący.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionej informacji.
Rada Miasta zapoznała się z informacjami dotyczącymi stanu bezpieczeństwa i porządku
publicznego w mieście.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik podziękował Komendantowi Powiatowemu
Państwowej Straży Pożarnej, Komendantowi Powiatowemu Policji, Komendantowi Straży
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Miejskiej oraz prokuratorowi Rejonowemu za przygotowanie obszernych, rzetelnych
informacji dotyczących bezpieczeństwa i porządku w mieście.
Podziękował za współpracę z samorządem naszego miasta.
Ad. 8
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poinformował, że projekt uchwały wszyscy
otrzymali łącznie z zaproszeniami na sesję.
Kierownik MOPS Monika Wiczołek poinformowała, że zaproponowana zmiana podyktowana
jest nowymi zadaniami nałożonymi na ośrodki pomocy społecznej, przede wszystkim
programem 500+, Kartą Dużej Rodziny oraz zmianami przepisów prawa.
Przewodniczący Rady Miasta poprosił o opinie przewodniczącego komisji ds. Rodziny i
Polityki Społecznej, która analizowała projekt uchwały.
Przewodniczący komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej Grzegorz Ostrowski
poinformował, że komisja przeanalizowała projekt uchwały i stwierdziła, że proponowane
zmiany są niezbędne do dalszego, prawidłowego funkcjonowania Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej. Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt jednogłośnie.

Radni nie zgłosili pytań ani uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poddał pod głosowanie projekt uchwały w
sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Na stan rady 15, w obradach uczestniczy 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14
radnych. Uchwała Nr XXII/81/16 w załączeniu.
Ad. 9
Interpelacje i wnioski radnych.
Radny Radosław Gorczyca – poruszył temat odnawialnych źródeł energii, kolektorów
słonecznych, pomp ciepła i fotowoltaiki.
Stwierdził, że w tych działaniach mogą brać udział spółdzielnie, wspólnoty, stowarzyszenia
po to by tam również montować na budynkach wielorodzinnych. Korzystając z
dofinansowania 85% zwrotu kosztów kwalifikowalnych.
Zapytał, czy byłaby możliwość aby w tym projekcie wzięła udział również Spółdzielnia
Mieszkaniowa i Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
Zasugerował możliwość umieszczenia informacji o wyżej wspomnianych projektach na
stronie Urzędu Miasta.
Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko – poinformował, że nie wie, czy Spółdzielnia
Mieszkaniowa będzie przystępowała do programu. Jest oddzielnym podmiotem.
Jeśli chodzi o działanie 5.1 - dofinansowanie wynosi 85% a w kryteriach ocen wniosku
najwięcej punktowana jest fotowoltaika. Dlatego mając na miejskich obiektach pompy ciepła
i kolektory słoneczne będziemy decydowali się na fotowoltaikę. Nie jest to jednak wielki
biznes. Najlepszym rozwiązaniem są pompy ciepła, które są na krytej pływalni (okres zwrotu
inwestycji to 4 lata).
Czy będziemy decydowali się na takie rozwiązania w ZGM, na razie nie wiadomo.
Zobaczymy, jak sprawdzi się to na budynkach, o których wspomniano wcześniej (placówki
oświatowe, urząd, pływalnia).
W działaniu 5.1 może wziąć udział każdy, również osoby fizyczne.
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Radny Radosław Gorczyna – wrócił do problemu ptactwa w naszym mieście. Poinformował o
możliwości złożenia wniosku do ochrony środowiska o pozwolenie na zrzucenie gniazd.
Drugim sposobem jest zatrudnienie sokolnika.
Czy możliwa jest realizacja planu minimum i złożenie jesienią wniosku o wydanie
pozwolenia na zrzucenie gniazd.
Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko – jest to bardzo duży problem. Podcięte zostały drzewa,
ptaki były straszone. Jednak nic nie przynosi znaczącego, trwałego efektu. Najefektywniejsze
prawdopodobnie jest zrzucanie gniazd.
Ad. 10
Sprawy różne.
a) Katarzyna Śniecińska prezes Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Brama na
Podlasie” poinformowała, że stowarzyszenie działa od 2009 roku.
Wcześniej z uwagi na przepisy, miasto nie mogło być członkiem stowarzyszenia, jednak po
ich zmianie miasto Wysokie Mazowieckie przystąpiło do Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania.
17 maja 2016 roku podpisana została umowa na realizację strategii, w której ujęte są
działania, cele i kierunki na lata 2016-2023.
Środki, które Stowarzyszenie ma do rozdysponowania to kwota ponad 27 mln zł.
Mogą z nich skorzystać podmioty, mieszkańcy, osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą, stowarzyszenia,
We wrześniu br. ogłoszony będzie nabór wniosków na rozwój przedsiębiorczości, gdzie na
przykład na założenie działalności gospodarczej można będzie uzyskać 75 000 zł
dofinansowania (bez wymaganego wkładu własnego), natomiast dla osób już prowadzących
działalność – 300 000 zł dofinansowania (przy 30% wkładzie własnym)
Szczegóły programu dostępne są na miejscu – stowarzyszenie urzęduje w Urzędzie Miasta na
II piętrze.
Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko poinformował, że samorząd naszego miasta ma na listę
wpisane 2 inwestycje: remont fontanny w parku przy MOK oraz modernizację stołówki w
Przedszkolu Miejskim Nr 2.
Burmistrz wspomniał również o wytycznych do wniosków, wskaźnikach (m.inn. progi
dochodowe, bezrobocie itp.), i ogólnych trudnościach w znalezieniu możliwości w celu
skorzystania z dofinansowania z wielu działań.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik podziękował Pani Prezes za przedstawioną
informację.
b) Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poinformował o:
- piśmie dotyczącym spotkania delegatów Łomżyńskiego Forum Samorządowego.
- informacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczącej nadzoru nad
samorządami i działalności uchwałodawczej samorządów.
Ad. 11
Zapytania i wolne wnioski.
Radny Karol Nowicki – zgłosił problem braku numeracji na drzwiach wejściowych do klatek
schodowych w budynkach wielorodzinnych ZGM i Spółdzielni Mieszkaniowej. Pogotowie
ma w związku z tym duży problem.
Druga sprawa poruszona dotyczy ścieżki rowerowej do Brzósk i ustawionego tam znaku –
koniec ścieżki rowerowej. Rowerzyści jeżdżą w obie strony mimo ustawionego zakazu.
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Radny zwrócił też uwagę na to, że Pogotowie Ratunkowe to również w pewnym stopniu
służba mundurowa i przy tematyce bezpieczeństwa natęży o tym nie zapominać.
Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko – poinformował, że zorientuje się w sytuacji i
ewentualnie wystąpi do Starostwa Powiatowego ze stosownym pismem w sprawie
oznakowania ścieżki rowerowej.
Jeśli chodzi o numerację na drzwiach wejściowych do klatek schodowych w blokach ZGMburmistrz polecił pani dyrektor uzupełnienie braków.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik odniósł się do braku informacji na temat
bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście z Pogotowia Ratunkowego. Stwierdził, że
wcześniej występowaliśmy do większej ilości instytucji, jednak informacje te w różnym
stopniu do nas wpływały.
Radny Lech Jamiołkowski – wyraził własne zdanie na temat numeracji na budynkach i
klatkach schodowych. Stwierdził, że życie ludzkie jest najważniejsze i z uzupełnieniem
numerów nie powinno być problemu.
Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko – poinformował, że mieszkańcy przy wydawaniu
decyzji o nadaniu numeru porządkowego są informowania o obowiązku oznaczenia
nieruchomości.
Jeżeli numeracji brakuje w budynkach ZGM – zostanie to uzupełnione.
Dyrektor Szkoły Podstawowej Małgorzata Koc – poinformowała o procederze, którzy pojawił
się w ostatnim czasie – dotyczącym oszustw. Polega to na tym, że firmy zewnętrzne z kraju,
powołując się na dyrektora szkoły dzwonią do firm w naszym mieście w celu wsparcia
finansowego uczniów.
Dyrektor szkoły poinformowała, że są to oszuści. Szkoła nie prowadzi zbiórki dla uczniów.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad o godz. 12 20 Przewodniczący Rady
Miasta Józef Sokolik zamknął posiedzenie.
Protokołowała
Monika Borecka

Przewodniczący Rady Miasta
Józef Sokolik
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