PROTOKÓŁ Nr VI
z Sesji Rady Miasta przeprowadzonej w dniu 27 czerwca 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 Andrzej Kamianowski.
Otwarcia XXIII 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.
7.

Otwarcie obrad.
Przyjęcie porządku obrad Sesji Rady Miasta.
Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Miasta.
Sprawozdanie z realizacji uchwał z ostatniej sesji i działalności Burmistrza Miasta.
Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2015 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Wysokie
Mazowieckie na lata 2016-2022.
8. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczonych usług w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
9. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w mieście
Wysokie Mazowieckie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok.
13. Interpelacje i wnioski radnych.
14. Sprawy różne.
15. Zapytania i wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik zapytał, czy ktoś z radnych ma wnioski lub
uwagi do porządku obrad.
Zastępca Burmistrza Miasta Ewa Konarzewska – zgłosiła wniosek o dodanie do porządku
obrad punktu „Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania rozmiaru
zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorom, wicedyrektorom szkół i
przedszkoli i ustalenie norm zatrudnienia nauczycieli bibliotekarzy szkolnych oraz
tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów szkolnych” – jako pkt
12 (przed zmianami w budżecie)
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik – zaproponował zamianę kolejności
procedowania nad punktami 8 i 9, tak, aby w pierwszej kolejności rada podjęła uchwałę w
sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w mieście Wysokie Mazowieckie.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie proponowane zmiany.
Na stan rady 15, w obradach uczestniczy 14 radnych. Za przyjęciem zmian do porządku obrad
głosowało 14 radnych.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad łącznie ze zmianami.
Na stan rady 15, w obradach uczestniczy 14 radnych. Za przyjęciem porządku obrad
głosowało 14 radnych.
Rada Miasta przyjęła porządek obrad XXIII sesji do realizacji.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Miasta zapytał, czy radni mają uwagi lub 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)
Głównie poinformował o:
- powołaniu komisji do przeprowadzenia postępowania o wyłonienie wykonawcy w
konkursie ofert cenowych na organizację i realizację wypoczynku letniego – kolonie dla 36
dzieci z programem socjoterapeutycznym. Wpłynęło 5 ofert. Najtańsza na kwotę 19.950 zł,
najdroższa na kwotę 33.250 zł. Wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę,
- nabyciu nieruchomości gruntowej (dotyczy ul. Przechodniej, stanowiącej własność osób
fizycznych z przeznaczeniem pod drogę publiczną),
- powołaniu komisji do przeprowadzenia postępowania o wyłonienie wykonawcy w
konkursie ofert cenowych na ocieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego 1 Maja 11B
oraz naprawę części elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego Białostocka 23 w
Wysokiem Mazowieckiem,
- powołaniu komisji konkursowej na stanowisko dyrektora MZS w Wysokiem
Mazowieckiem. Dyrektorem został Pan Jarosław Jankowski.
- powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o wyłonienie wykonawcy w konkursie
ofert cenowych na dostawę do Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie 7 urn wyborczych.
Wpłynęło 13 ofert.
W dalszej części wypowiedzi Pan Burmistrz poinformował o:
- działaniu 5.1 fotowoltaika – obecnie opracowujemy dokumentację na obiekty oświatowe i
Urząd. Na razie działanie to zostało przez Urząd Marszałkowski wstrzymane.
- przygotowujemy się również do wykonania dokumentacji technicznej na rewitalizację
terenów wokół MOK między innymi ul. Armii Krajowej (główny cel, to remont MOK).
- MKS Ruch Wysokie Mazowieckie awansował do III ligi. Burmistrz pogratulował prezesowi
klubu oraz całemu zarządowi informując jednocześnie, że działają oni bez wynagrodzenia,
społecznie. Drużyna składa się głównie z miejscowej młodzieży.
Na dzień 5 sierpnia br. planowana jest inauguracja (mecz piłki nożnej) na zmodernizowanym
stadionie.
200 000 zł w budżecie dokładamy na koszty utrzymania klubu.
Jesteśmy miastem niezadłużonym, nie mamy kredytów. Inwestycje z 2015 roku zostały
opłacone.

Radni nie zgłosili uwag do przedstawionej informacji.
Rada Miasta przyjęła przedstawioną przez Burmistrza Miasta informację do akceptującej
wiadomości.
Ad. 5
Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2015 rok.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik – poinformował, że wszystkie komisje rady
zapoznały się z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 23/16 z dnia 25 marca 2016r w sprawie
przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2015 rok i Zarządzeniem Burmistrza
Miasta Nr 34/16 z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie przekazania sprawozdania
finansowego organowi stanowiącemu za 2015 rok.
Zaproponował, aby w tym momencie opinie komisji do sprawozdania z wykonania budżetu
miasta za 2015 rok przedstawili przewodniczący komisji. Następnie zaprezentowane zostaną
opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Pozytywne opinie przedstawili: Przewodniczący Komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej
Grzegorz Ostrowski, Przewodniczący Komisji Funkcjonowania Miasta Sławomir Uszyński,
Przewodniczący Komisji Kultury i Oświaty Stanisław Chmielewski, Zastępca
Przewodniczącego Komisji Finansowej Radosław Gorczyca.
Jako ostatni, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marcin Wojtkowski odczytał opinię
komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu miasta za 2015 rok.
Przewodniczący Rady Miasta przedstawił pozytywną opinię RIO w sprawie wyrażenia opinii
o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie sprawozdaniu z wykonania
budżetu miasta za 2015 rok, uchwałę Składu Orzekającego RIO w sprawie wyrażenia opinii o
przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Wysokie Mazowieckie wniosku o
udzielenie Burmistrzowi absolutorium za 2015 rok.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik zapytał, czy ktoś z radnych ma pytania bądź
uwagi do sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2015 rok.
Radni nie zgłosili pytań ani uwag do sprawozdania.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poddał pod głosowanie wniosek o zatwierdzenie
sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2015 rok.
Na stan rady 15, w obradach uczestniczy 14 radnych. Za zatwierdzeniem sprawozdania
finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2015 rok głosowało 14 radnych.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik stwierdził, że Rada Miasta jednogłośnie
zatwierdziła sprawozdanie finansowe wraz z wykonaniem budżetu miasta za rok 2015.
Ad. 6
Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poinformował, że wniosek komisji Rewizyjnej
został przesłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Następnie odczytał uchwałę Składu Orzekającego RIO z dnia 3 czerwca 2016r w sprawie
wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Wysokie
Mazowieckie wniosku o udzielenie Burmistrzowi absolutorium za 2015 rok.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marcin Wojtkowski – odczytał wniosek komisji o
udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta oraz opinię komisji Rewizyjnej w sprawie
sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2015 rok.

Przewodniczący Rady Miasta zapytał, czy w przedmiotowej sprawie ktoś z radnych chce
zabrać głos.
Radni nie zgłosili pytań ani uwag.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik zaprezentował projekt uchwały w sprawie
udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta.
Do projektu uchwał nikt nie zgłosił uwag.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poddał pod głosowanie projekt uchwały w
sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta.
Na stan rady 15, w obradach uczestniczy 14 radnych. Za podjęciem uchwały w sprawie
udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie głosowało 14 radnych
(uchwała w załączeniu)
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik wręczając kwiaty pogratulował Burmistrzowi
Miasta uzyskanego poparcia i zaufania.
Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko podziękował dyrektorom zakładów i jednostek
budżetowych oraz radnym Rady Miasta za współpracę, pomoc i wkład pracy w realizację
zadań.
Ad. 7
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Wysokie
Mazowieckie na lata 2016-2022.
Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko poinformował, że do końca czerwca 2016r. Miasto złoży
wniosek aplikacyjny do działania Pomoc Techniczna (RPOWP) na dofinansowanie
Gminnego Programu Rewitalizacja. Konieczność przeprowadzenia rewitalizacji musi
wynikać ze strategii rozwoju. Dlatego też zawiera ona wyniki wstępnej analizy i informacje o
zidentyfikowaniu obszarów o cechach obszarów zdegradowanych. Przy czym słowo
degradacja w ujęciu rewitalizacyjnym ma nieco inne znaczenie. Natomiast sama rewitalizacja
oznacza zespół działań z zakresu budownictwa, planowania przestrzennego, ekonomii i
polityki społecznej, których celem jest doprowadzenie do ożywienia, poprawy
funkcjonalności, estetyki, wygody użytkowania i jakości życia w rewitalizowanym zespole.
Opracowanie strategii a następnie programu rewitalizacji pozwoli na możliwość ubiegania się
w przyszłym roku o dofinansowanie projektów min. modernizacji wnętrza MOK, miejsca
integracji społecznej itp.
Miasto Wysokie Mazowieckie chcąc określić kierunki rozwoju miasta opracowała Strategię
Rozwoju Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie na lata 2016-2022. To dokument, który
zawiera dane statystyczne z ostatnich lat, ich analizę, określenie mocnych i słabych stron oraz
wyznaczenie wizji rozwoju.
Przewodniczący Komisji Funkcjonowania Miasta Sławomir Uszyński – poinformował, że
komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały. Jednocześnie zgłoszono
wniosek o ujęcie zagospodarowania rzeki Brok.
Anna Niemyjska Kierownik Referatu budownictwa poinformował, że wniosek ten został
uwzględniony i wpisany do strategii.
Radny Radosław Gorczyca zgłosił uwagę do tabeli na str. 16 dokumentów, w której dane
statystyczne dotyczące wieku i płci są podane błędnie.

Ponadto w punkcie dotyczącym demografii na str 17 napisane jest, że na przestrzeni 30 lat
widać wzrost, przy czym podana tabela przedstawia 3 lata i uwidacznia spadek.
Anna Niemyjska – poinformował, że sprawdzi przedstawione dane i poprawi je. Tabela
generowana jest z programu ewidencji ludności i w taki sposób zapisywana.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poddał pod głosowanie Strategię Rozwoju
Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie na lata 2016-2022.
Na stan rady 15 w obradach uczestniczy 14 radych. Za przyjęciem Strategii Rozwoju Gminy
Miejskiej Wysokie Mazowieckie na lata 2016-2022 głosowało 14 radnych.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poddał pod głosowanie projekt uchwały w
sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie na lata
2016-2022.
Na stan rady 15 w obradach uczestniczy 14 radych. Za przyjęciem uchwały w sprawie
Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie na lata 2016-2022 głosowało 14
radnych (uchwała Nr XXIII/83/16)
Ad. 8
Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w mieście Wysokie
Mazowieckie.
Anna Niemyjska poinformowała, że zgodnie ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 4, art. 61, art. 6n,
art. 6r ust. 3 i 4 zmienianej ustawy zachowują moc nie dłużej niż 18 miesięcy od dnia wejścia
w życie ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – wejście w życie 01 lutego 2015 r. W związku z
tym, należy podjąć nowe uchwały dotyczące utrzymania czystości i porządku w mieście do
01 sierpnia 2016 r. W odniesieniu do poprzedniej uchwały dokonano zmian polegających na
wprowadzeniu szarego worka na popiół oraz zwiększeniu częstotliwości odbioru odpadów
zbieranych selektywnie w zabudowie jednorodzinnej.
Przewodniczący Komisji Funkcjonowania Miasta Sławomir Uszyński – poinformował, że
komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poddał pod głosowanie regulamin utrzymania
czystości i porządku w mieście Wysokie Mazowieckie.
Na stan rady 15 w obradach uczestniczy 14 radych. Za przyjęciem regulaminu utrzymania
czystości i porządku w mieście Wysokie Mazowieckie głosowało 14 radnych.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poddał pod głosowanie projekt uchwały w
sprawie w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w mieście Wysokie
Mazowieckie.
Na stan rady 15 w obradach uczestniczy 14 radych. Za podjęciem uchwały w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku w mieście Wysokie Mazowieckie głosowało 14
radnych (uchwała Nr XXIII/84/16)
Ad. 9
Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczonych usług w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poinformował, że w przedmiotowym projekcie
uchwały w stosunku do poprzednio obowiązującej zmianie uległa częstotliwość odbioru
odpadów zbieranych selektywnie - §3. pkt. 4.
Przewodniczący Komisji Funkcjonowania Miasta Sławomir Uszyński – poinformował, że
komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.
Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczonych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Na stan rady 15 w obradach uczestniczy 14 radych. Za podjęciem uchwały w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczonych usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi głosowało 14 radnych. (uchwała Nr XXIII/85/16)
Ad. 10
Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poinformował, że jest to kolejna z pakietu
uchwał, które należy podjąć do 1 sierpnia br. Projekt uchwały wszyscy radni otrzymali
łącznie z pozostałymi materiałami.
Zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi lub pytania do przedstawionego projektu.
Radni nie zgłosili uwag.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik zaproponował, aby z projektu uchwały wykreślić
stwierdzenie, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane będą „z góry”.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Na stan rady 15 w obradach uczestniczy 14 radych. Za podjęciem uchwały w sprawie
określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi głosowało 14 radnych (uchwała Nr XXIII/86/16)
Ad. 11
Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poinformował, że jest to kolejna uchwała z
zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Projekt uchwały wszyscy radni otrzymali
łącznie z pozostałymi materiałami.
Zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi lub pytania do przedstawionego projektu.
Radni nie zgłosili uwag.

Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Na stan rady 15 w obradach uczestniczy 14 radych. Za podjęciem uchwały w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości głosowało 14 radnych. (uchwała Nr XXIII/87/16)
Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko poinformował o ogłoszonym przetargu na obsługę
śmieci na terenie miasta. Umowa z ZWKiEC Sp. z o.o. obowiązywała do końca czerwca br.
Po wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości miała zostać zmieniona ustawa, która
zezwalałby na zlecenie własnej spółce bez przetargu. Ustawa ta przyjęta została przez Sejm,
obecnie znajduje się w senacie i nie weszła jeszcze w życie.
W związku z tym przetarg ogłoszony został tylko na pół roku.
Jeżeli ustawa wejdzie w życie, zadanie polegające na odbieraniu odpadów na terenie miasta
zostanie zlecone miejskiej firmie za cenę z ostatniego przetargu.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik wskutek interpretacji przepisu i wyjaśnienia
Zastępcy Burmistrza poinformował, że istnieje obawa, że uchwała dotycząca określenia
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
może zostać uchylona z uwagi na brak uszczegółowienia i słowa „z góry”. W związku z tym
zaproponował, aby rada wróciła do tej uchwały, jednocześnie zaproponował następujące
brzmienie § 2. 1. „Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest uiszczana
miesięcznie z góry do 15 dnia miesiąca, w którym powstało zobowiązanie”.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik zgłosił wniosek, aby Rada ponownie rozpatrzyła
uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Na stan rady 15, w obradach uczestniczy 14 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 14
radnych.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik zgłosił wniosek o nadanie nowego brzmienia
§ 2. 1.„Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest uiszczana miesięcznie z góry
do 15 dnia miesiąca, w którym powstało zobowiązanie.”
Wniosek poddany został pod głosowanie.
Na stan rady 15, w obradach uczestniczy 14 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 14
radnych.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poddał pod głosowanie projekt uchwały łącznie z
przyjętą wcześniej zmianą.
Na stan rady 15 w obradach uczestniczy 14 radych. Za podjęciem uchwały w sprawie
określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi głosowało 14 radnych (uchwała Nr XXIII/86/16)
Ad. 12
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania rozmiaru zniżek
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorom, wicedyrektorom szkół i
przedszkoli i ustalenie norm zatrudnienia nauczycieli bibliotekarzy szkolnych oraz
tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów szkolnych

Waldemar Gołaś pracownik UM poinformował, że dotychczas obowiązująca uchwała nie
obejmowała funkcji: nauczyciela wspomagającego i wicedyrektora przedszkola, których
wprowadzenie i uregulowanie usprawni zarządzanie placówkami oświatowymi na terenie
miasta. Projekt uchwały został przekazany związkom zawodowym celem wyrażenia opinii w
przedmiotowej sprawie. Opinie uzyskane są pozytywne.
Do uchwały obowiązującej są dwie propozycje zmian: pierwsza dotyczy określenia
godzinowego wymiaru pracy nauczycieli wspomagających w szkołach i przedszkolach,
druga zmiana dotyczy wprowadzenia funkcji wicedyrektora przedszkola. Do przedszkola
miejskiego Nr 2 od września 2016 roku będzie uczęszczało aż 370 dzieci (pod względem
ilościowym placówka ta jest zbliżona do gimnazjum). Dlatego też dyrektor przedszkola być
może będzie potrzebowała wsparcia w postaci wicedytektora.
Przewodniczący Komisji Kultury i Oświaty przedstawił pozytywną opinię komisji do
projektu uchwały.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poddał pod głosowanie projekt uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania rozmiaru zniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorom, wicedyrektorom szkół i przedszkoli i ustalenie
norm zatrudnienia nauczycieli bibliotekarzy szkolnych oraz tygodniowej liczby godzin
obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów szkolnych.
Na stan rady 15 w obradach uczestniczy 14 radych. Za podjęciem uchwały głosowało 14
radnych (uchwała Nr XXIII/88/16)
Ad. 13
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok.
Skarbnik Miasta Krystyna Załuska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżecie
miasta na 2016 rok.
Zmiany dotyczą:
I. Zwiększenia dochodów własnych z tytułu:
1) subwencji oświatowej o kwotę 191 541zł oraz udziałów w podatku dochodowym od osób
fizycznych na 2016 rok o kwotę 35 682zł / Minister Finansów ST3.4750.4.2016/
2) wpływu z opłat za trwały zarząd nieruchomości 1 700zł
3) dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki zajęć sportowych dla uczniów ze
środków Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów ukierunkowanych na upowszechnianie
nauki pływania w 2016 roku realizowanego przez pływalnię Miejską „WODNIK” kwota 40
000zł oraz wkład własny 40 000zł
4) dofinansowania Sejmiku Województwa Podlaskiego
na zakup sprzętu
ratowniczo-gaśniczego /pompa zatapialna/ dla jednostki OSP kwota 4 000zł oraz wkład
własny 200zł
5) otrzymanej dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z
przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych ( nie będących
podręcznikami) do biblioteki szkolnej Gimnazjum w ramach „Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa” /FB.II.3111.88.2016BB/ kwota 12 000 zł
II. Zmniejszenia wydatków własnych na:
1) pomoc finansową dla Województwa Podlaskiego na realizację zadania „Dokumentacja
projektowa na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Roszki Wodźki – Wysokie
Mazowieckie„ o kwotę 50 000zł
2) wychowanie przedszkolne o kwotę 568 550zł w tym:
Przedszkole Miejskie: Nr1: płace 173 000zł, ubezpieczenia społeczne 29 600zł, FP 4 270 zł

Przedszkole Miejskie: Nr2 płace 302 500zł, ubezpieczenia społeczne 51 700zł, FP 7 480 zł
3) Budowa ks. kd i wodociągu ulica Jagiellońska (sięgacz) kwota 200 000 zł
III. Zwiększenia wydatków na :
1) Dokumentację projektowo-techniczną na budowę odcinka ulicy Popiełuszki oraz ulicy
Podlaskiej kwota 8 000 zł
2) Zakup gruntu pod ulice miejskie kwota 100 873 zł
3) Wykonanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wysokie Mazowieckie kwota 6 000
zł
4) Wykonanie dokumentacji technicznej instalacji ogniw fotowoltaicznych obiektów
miejskich tj. Szkoły Podstawowej Nr 1, Gimnazjum, Przedszkole Miejskie Nr 1, Przedszkole
Miejskie Nr 2 oraz Urząd Miasta kwota 27 100 zł
5) Zakup środków czystości oraz prace remontowe tarasu i ogrodzenia posesji Szkoły
Podstawowej Nr 1 kwota 25 000 zł
6) Remont ogrodzenia posesji Przedszkola Miejskiego Nr 1 kwota 36 300 zł
7) Remont ogrodzenia posesji Przedszkola Miejskiego Nr 2 kwota 55 000 zł oraz doposażenie
trzech nowych oddziałów placówki (od września) kwota 54 000 zł
8) Realizacja projektu: „Ochrona, zachowanie i upowszechnianie dóbr kultury
Podlasia-przebudowa, remont i doposażenie wnętrz budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w
Wysokiem Mazowieckiem” kwota 275 000 zł
9) Prowadzenie drużyn seniorów piłki nożnej kwota 200 000 zł
IV. Przeniesienia wydatków budżetowych w ramach gospodarowania odpadami określonych
ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotyczących „Budowy Edukacyjnego
Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” przy ulicy 1-go Maja 3 kwota 55 000
zł
Zastępca Przewodniczącego Komisji Finansowej Radosław Gorczyca przedstawił pozytywną
opinię komisji do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok.
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 2016 rok.
Na stan rady 15 w obradach uczestniczy 14 radych. Za podjęciem uchwały głosowało 14
radnych (uchwała Nr XXIII/89/16)
Ad. 14
Interpelacje i wnioski radnych.
Radny Marek Kajurek – mieszkańcy osiedla Zorza zwrócili się z prośbą objęcie opieką,
uporządkowanie i wykoszenie boiska.
Radny Radosław Gorczyca – mieszkańcy ul. Skłodowskiej są zainteresowani zamontowaniem
progu spowalniającego. Radny zapytał, jakie działania należy podjąć, aby móc położyć na
jezdni próg spowalniający?
Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko – poinformował, że mieszkańcy powinni złożyć w tej
sprawie wniosek poparty podpisami. W dalszej kolejności opracowuje się projekt organizacji
ruchu, którego procedura trwa kilka miesięcy ze względu na uzgodnienia i opinie różnych
instytucji m.inn. policji czy wydziału komunikacji.

Burmistrz poinformował, że w ostatni weekend po raz kolejny zerwany został próg z ul.
Kochanowskiego. Zostało to zgłoszone na policję. Mieszkańcy ul. Kochanowskiego chcieli
ułożenia progu, a mieszkańcy Brzósk Falk najprawdopodobniej nie.
Ad. 15
Sprawy różne.
Zastępca Burmistrza Miasta Ewa Konarzewska – wyjaśniła kwestie zgłaszane w punkcie 7
Strategii Rozwoju Miasta, stwierdzając, że tabela o której mowa jest prawidłowa.
Przewodniczący rady Miasta Józef Sokolik – zaprosił na zebranie Towarzystwa Przyjaciół
Miasta.
Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko – poinformował o sprawie z Agencją Mienia
Wojskowego i odszkodowaniu za drogę do Zawrocia Nowiny – obecnie Agencja chce 10%
wartości, natomiast my proponujemy 1%.
Są różne wyroki sądowe w takich sprawach. Procedura toczy się nadal.
Jeśli chodzi o sprawę dworca PKS, jest opracowany operat szacunkowy na 270 tys zł.
Odszkodowanie prawdopodobnie będzie pokrywał Skarb Państwa.
Ad. 16
Zapytania i wolne wnioski.
Radny Radosław Gorczyca – pytanie skierował do Kierownik MOPS – dotyczące możliwości
pomocy i wsparcia dla osób samotnych i z problemem alkoholowym.
Kierownik MOPS Monika Wiczołek – poinformowała, że każda sprawa jest indywidualna.
MOPS współpracuje z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Najważniejsze jest, czy osoba wyraża zgodę na leczenie, bo jeśli nie, to bez zgody nie można
nikogo skierować.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad o godz. 12 30 Przewodniczący Rady
Miasta Józef Sokolik zamknął posiedzenie.
Protokołowała
Monika Borecka
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