PROTOKÓŁ Nr VII
z Sesji Rady Miasta przeprowadzonej w dniu 31 sierpnia 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu
Miasta w Wysokiem Mazowieckiem.
Otwarcie sesji nastąpiło o godz. 1200.
Na ustawowo 15 osobowy stan Rady Miasta w obradach uczestniczyło 14 radnych
w związku, z czym obrady były prawomocne.
Nieobecny: radny Sławomir Uszyński.
Otwarcia XXIV Sesji Rady Miasta dokonał Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik.
Przewodniczący Rady Miasta poinformował,
w materiałach na sesję, po czym go odczytał.

że

porządek

obrad

radni

otrzymali

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie obrad.
Przyjęcie porządku obrad Sesji Rady Miasta.
Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Miasta.
Sprawozdanie z realizacji uchwał z ostatniej sesji i działalności Burmistrza Miasta.
Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2016.
Zapoznanie z informacją dotyczącą pracy miejskich placówek oświatowych w roku
szkolnym 2015/2016r oraz z informacją dotyczącą przygotowania miejskich placówek
oświatowych do nowego roku szkolnego 2016/2017.
7. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w mieście
Wysokie Mazowieckie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Wysokie Mazowieckie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia środków finansowych na realizację zadania
„Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Wysokie Mazowieckie poprzez
przebudowę ul. Podlaskiej (droga nr 107826B), ul. Przechodniej (droga nr 107821B) oraz
ul. Prusa (droga nr 107866B).
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok.
11. Interpelacje i wnioski radnych.
12. Sprawy różne.
13. Zapytania i wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik zapytał, czy ktoś z radnych ma wnioski lub uwagi do
porządku obrad.
Nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad.
Na stan rady 15, w obradach uczestniczy 14 radnych. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 14
radnych.
Rada Miasta przyjęła porządek obrad XXIV sesji do realizacji.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z XXIII 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.
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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)
Głównie poinformował o:
- podpisanej umowie z Zakładem Wodociągów Kanalizacji i Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. na
odbiór śmieci. Umowa będzie obowiązywała do końca 2016 roku. Z uwagi na zmieniające się
przepisy, w nowym roku 2017 będzie można zadanie to zlecić własnej spółce bez przetargu.
- przeprowadzonym przetargu na sprzedaż działki pod budownictwo wysokie na ul. Kościelnej.
Wpłynęło 7 wadiów. Ostatecznie działka została sprzedana za 1.600 000 zł brutto. Od tej kwoty
około 300 tys. zł z tytułu podatku Vat należy odprowadzić do Urzędu Skarbowego.
Sprzedaż ta nie będzie miała wpływu na targowisko, które będzie funkcjonowało nadal.
- zakończonej modernizacji stadionu miejskiego.
- w związku z wyrażoną przez samorząd naszego miasta gotowością wykonania dokumentacji dla
zadania „Rozbudowa drogi krajowej 66 na odcinku Wysokie Mazowieckie (ul. 1 Maja)
otrzymaliśmy pismo z GDDKiA dotyczące sporządzenia projektu porozumienia regulującego
wspólną tj. Samorządu Miasta Wysokie Mazowieckie oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad realizację ww. inwestycji.
Inwestycja ta może zostać rozpoczęta w 2017-2018 roku.
- rezultacie sprawy toczącej się z Agencją Mienia Wojskowego dotyczącej odszkodowania za
drogę do Zawrocia Nowiny. Sprawa ta trwała kilka lat. Agencja żądała 400 tys. zł, jednak
ostatecznie miasto musi zapłacić 18 tys. zł.
- procesie restrukturyzacji w Polskiej Spółce Gazownictwa, w wyniku której powstają 64 punkty
w kraju, w tym jeden w naszym mieście. Na ten cel będą wynajęte pomieszczenia na terenie
ZWKiEC przy ul. 1 Maja.
- rankingu Wydatków Inwestycyjnych pisma Samorządu Terytorialnego Wspólnota, w którym
miasto Wysokie Mazowieckie zajęło 4 miejsce w kraju w kategorii miast powiatowych.
Również na 4 miejscu znalazł się Powiat Wysokomazowiecki.
- czynionych staraniach w celu pozyskania środków finansowych na remont Miejskiego Ośrodka
Kultury.
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wystąpił do Zarządu Województwa Podlaskiego o
wskazanie 10 propozycji nowych przedsięwzięć z zakresu kultury w celu ujęcia w Kontrakcie
Terytorialnym dla Województwa Podlaskiego i tym samym umożliwienia wsparcia w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wśród wskazanych propozycji
znalazła się przebudowa, remont i doposażenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem
Mazowieckiem. Po dalszej pozytywnej weryfikacji będzie możliwość aplikowania do Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na dofinansowanie remontu MOK.
Istnieje również możliwość skorzystania z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Polska – Białoruś – Ukraina.
- problemie województwa podlaskiego związanym z afrykańskim pomorem świń. Miasto Wysokie
Mazowieckie obecnie znajduje się w strefie żółtej. Na teren strefy nie wolno wwozić świń, a
wywozić je można tylko za pozwoleniem lekarza powiatowego weterynarii.
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W dniu 3 września ma się odbyć spotkanie rolników z Ministrem Rolnictwa. Przygotowywany
jest projekt ustawy dotyczący dopłat dla rolników. Jeżeli do 15 października br nie pojawi się
kolejne ognisko, można będzie uznać, że sytuacja została opanowana.
Burmistrz Miasta poinformował, że został powołany przez wojewodę do wojewódzkiego zespołu
ds. rolnictwa.
- Burmistrz Miasta poinformował o sprawie dotyczącej terenu strzelnicy. Obecnie grunt ten należy
do osoby prywatnej, która nabyła go w drodze spadku. Obecnie toczą się rozmowy w sprawie
ewentualnego przejęcia tego terenu przez miasto z uwagi na duże zaległości podatkowe
właściciela. Teren ten poza strzelnicą obejmuje ok 1/3 ogródków działkowych.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionej informacji.
Rada Miasta przyjęła przedstawioną przez Burmistrza Miasta informację do akceptującej
wiadomości.
Ad. 5
Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2016.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poinformował, że sprawozdanie z wykonania budżetu
miasta za I półrocze 2016 roku wszyscy radni otrzymali łącznie z zaproszeniami na sesję Rady
Miasta.
Przedmiotowe zarządzenie zostało zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poprosił o przedstawienie opinii wszystkich komisji
Rady Miasta.
Opinie przedstawili kolejno:
- Przewodniczący Komisji Kultury i Oświaty Stanisław Chmielewski,
- Przewodniczący Komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej Grzegorz Ostrowski,
- z upoważnienia Przewodniczącego Komisji Funkcjonowania Miasta – członek komisji Marek
Kajurek,
- Przewodniczący Komisji Finansowej Andrzej Kamianowski,
- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marcin Wojtkowski.
Wszystkie komisje wyraziły pozytywną opinię w sprawie wykonania budżetu za pierwsze
półrocze 2016 roku.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik odczytał pozytywną opinię składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I
półrocze 2016r.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik – zapytał, czy ktoś z radnych ma pytania lub uwagi
do informacji z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2016r.
Radni nie zgłosili uwag ani pytań do sprawozdania z wykonania budżetu miasta za I półrocze
2016 roku.
Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko – poinformował, że budżet miasta nie jest zadłużony, nie
mamy kredytów. Wszystkie inwestycje opłacane są na bieżąco. Nie ma zaległych faktur.
Przewiduje się, że na koniec 2016 roku może wystąpić nadwyżka budżetowa.
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Stan konta obecnie wynosi 2 500 000 zł.
Przy tej wypowiedzi burmistrz wspomniał również o nawiązanym kontakcie z sokolnikiem, w
sprawie ewentualnego płoszenia gawronów na terenie miasta. Po uzyskaniu zezwolenia
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, planuje się przeprowadzenie akcji zrzucania gniazd
płoszenia gawronów. Będzie to przeprowadzone w okresie od 15 października do końca lutego tj.
w okresie, kiedy ptaki te nie są objęte ochroną.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poddał pod głosowanie przyjęcie informacji o
przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2016r.
Za stan rady 15, w obradach uczestniczy 14 radnych. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Za
pozytywną opinią w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze
2016r. głosowało 14 radnych.
Rada Miasta przyjęła informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2016 roku.
Ad. 6
Zapoznanie z informacją dotyczącą pracy miejskich placówek oświatowych w roku szkolnym
2015/2016r oraz z informacją dotyczącą przygotowania miejskich placówek oświatowych do
nowego roku szkolnego 2016/2017.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poinformował, że informacje dotyczące pracy
miejskich placówek oświatowych w roku szkolnym 2015/2016r oraz z informacje dotyczące
przygotowania miejskich placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2016/2017 wszyscy
radni otrzymali łącznie z zaproszeniami na sesję Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poprosił o przedstawienie opinii komisji Kultury i
Oświaty oraz Komisji Finansowej.
Przewodniczący Komisji Kultury i Oświaty Stanisław Chmielewski poinformował, że obecni na
posiedzeniu komisji dyrektorzy szczegółowo omówili funkcjonowanie szkół i przedszkoli w
minionym roku szkolnym oraz przygotowanie tych placówek do nowego roku szkolnego. Komisja
pozytywnie oceniła działalność tych jednostek stwierdzając jednocześnie, że są one bardzo dobrze
przygotowane do nowego roku szkolnego.
Przewodniczący Komisji Finansowej Andrzej Kamianowski poinformował, że komisja
analizowała działalność placówek oświatowych pod kątem realizacji budżetu. Komisja
pozytywnie oceniła tą działalność.
Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko – poinformował, że do przedszkoli miejskich przyjęto ponad
500 dzieci.
Do przedszkola nr 1 uczęszczać będzie 183 dzieci, w tym dodatkowy oddział mieszczący się w
budynku Gimnazjum.
Do przedszkola Nr 2 - 346 dzieci. W związku z tym, że wpłynęło więcej wniosków w stosunku do
miejsc w przedszkolu, utworzone zostały dodatkowe grupy w Gimnazjum (jedna grupa) oraz
Szkole Podstawowej Nr 1 (3 grupy dzieci 6- letnich)
Istotną sprawą w nowym roku szkolnym jest rozpoczęcie funkcjonowania Szkoły Muzycznej, do
której przyjęto 80 uczniów.
Przeprowadzony został przetarg na zakup instrumentów muzycznych do szkoły.
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Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik zapytał, czy ktoś z radnych ma pytania lub uwagi do
przedstawionego materiału.
Radni nie zgłosili uwag i pytań do informacji dotyczącej pracy miejskich placówek oświatowych
w roku szkolnym 2015/2016r oraz z informacją dotyczącą przygotowania miejskich placówek
oświatowych do nowego roku szkolnego 2016/2017 i w wyniku głosowania na 14 radnych
obecnych na sesji, 14 radnych głosowało za przyjęciem przedmiotowych informacji.
Ad. 7
Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w mieście Wysokie
Mazowieckie.
Anna Niemyjska Kierownik Referatu Mienia Komunalnego Inwestycji i Remontów oraz
Rolnictwa poinformowała, że związku z bogatym orzecznictwem w zakresie procedowania
Regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku w gminie proponowane jest dokonanie zmian w
treści uchwalonego Uchwałą nr XXIII/84/16 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie w dniu 27
czerwca 2016 roku Regulaminu utrzymania czystości i porządku w mieście Wysokie
Mazowieckie. Zmiany polegają na wykreśleniu w § 3 ust.1 dotyczącym usuwania błota, śniegu,
lodu sformułowań „niezwłocznie po ich wystąpieniu” oraz „w miarę potrzeb” gdyż według
orzecznictwa rada miasta nie jest upoważniona do określenia częstotliwości wykonania tych
obowiązków. Ponadto, dokonano zmian zapisów dotyczących deratyzacji, ponieważ nałożenie na
podmioty prywatne takiego obowiązku nie należy do zadań rady miasta.
Wprowadzenie powyższych zmian pozwoli uniknąć procedury wydania rozstrzygnięcia
nadzorczego Wojewody Podlaskiego.
By w obiegu prawnym pozostał jednolity tekst Regulaminu proponuje się, aby
wprowadzone w projekcie zmiany uchwalić w całości, jako „Regulamin utrzymania czystości i
porządku w mieście Wysokie Mazowieckie” uchylając w całości uchwałę nr XXIII/84/16 z dnia
27 czerwca 2016 roku.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik – zapytał, czy ktoś z radnych ma pytania lub uwagi
do przedstawionego projektu uchwały.
Nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poprosił o opinię komisji Funkcjonowania Miasta.
Z upoważnienia Przewodniczącego Komisji Funkcjonowania Miasta – członek komisji Marek
Kajurek przedstawił pozytywną opinię komisji w powyższej sprawie.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku w mieście Wysokie Mazowieckie.
Na stan rady 15, w obradach uczestniczy 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14
radnych (uchwała Nr XXIV/90/16 w załączeniu)
Ad. 8
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Wysokie Mazowieckie.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poinformował, że w związku z utworzeniem
Miejskiego Zespołu Szkół w Wysokiem Mazowieckiem, w skład którego wchodzą szkoły:
Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika oraz Samorządowa Szkoła Muzyczna I stopnia należy
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dokonać zmiany Załącznika Nr 9 Statutu Miasta Wysokie Mazowieckie – „Wykaz jednostek
organizacyjnych miasta i spółek miasta Wysokie Mazowieckie” o stosowne zapisy.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik – zapytał, czy ktoś z radnych ma pytania lub uwagi
do przedstawionego projektu uchwały.
Nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
zmiany Statutu Miasta Wysokie Mazowieckie.
Na stan rady 15, w obradach uczestniczy 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14
radnych (uchwała Nr XXIV/91/16 w załączeniu)
Ad. 9
Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia środków finansowych na realizację zadania „Poprawa
bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Wysokie Mazowieckie poprzez przebudowę ul.
Podlaskiej (droga nr 107826B), ul. Przechodniej (droga nr 107821B) oraz ul. Prusa (droga nr
107866B).
Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko – poinformował, że przedmiotowa uchwała będzie stanowiła
załącznik do wniosku o dofinansowanie w/w przedsięwzięcia z Programu rozwoju gminnej i
powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019. Całkowity koszt inwestycji zgodnie z
kosztorysami inwestorskimi wynosi 3 782 863,26 zł brutto + 12 000 zł brutto (koszt nadzoru
inwestorskiego, który ponosi Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie).
W związku z tym, że zmieniły się zasady i wniosek może objąć tylko 3 drogi funkcjonalnie ze
sobą powiązane, proponuje się ramach projektu przebudowę ulicy Podlaskiej ze ścieżką
rowerową, przebudowę ul. Przechodniej z uwzględnieniem 13 zatok parkingowych dla TIR oraz
ul. Prusa.
Jeśli okazałoby się, że ul. Prusa nie mogłaby być uwzględniona – złożymy wniosek na ul.
Podlaską i Przechodnią.
Wniosek należy złożyć do 15 września. Wszelką dokumentację mamy gotową. Jeśli udałoby się
pozyskać dofinansowanie, inwestycja ta rozpoczęta byłaby w 2017 roku.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poprosił o opinię komisji Funkcjonowania Miasta
oraz Finansowej.
Z upoważnienia Przewodniczącego Komisji Funkcjonowania Miasta – członek komisji Marek
Kajurek przedstawił pozytywną opinię komisji w powyższej sprawie.
Przewodniczący Komisji Finansowej Andrzej Kamianowski przedstawił pozytywną opinię
komisji do projektu uchwały omówionego wyżej.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik – zapytał, czy ktoś z radnych ma pytania lub uwagi
do przedstawionego projektu uchwały.
Nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
zapewnienia środków finansowych na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa i płynności
ruchu w mieście Wysokie Mazowieckie poprzez przebudowę ul. Podlaskiej (droga nr 107826B),
ul. Przechodniej (droga nr 107821B) oraz ul. Prusa (droga nr 107866B).
6

Na stan rady 15, w obradach uczestniczy 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14
radnych (uchwała Nr XXIV/92/16 w załączeniu)
Ad. 10
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok.
Skarbnik Miasta Krystyna Załuska poinformowała, że planowane zmiany w budżecie dotyczą:
I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych otrzymanych dotacji celowych z Podlaskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z przeznaczeniem na :
1) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz sfinansowanie kosztów zakupu
podręczników kwota 20 556 zł w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 10 727 zł oraz Gimnazjum
kwota 9 829 zł
2) opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej kwota 1 900 zł
3) zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa kwota 13 000 zł
4) zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej kwota
750 zł
5) dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej kwota 33 000 zł
6) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi kwota 4 240 zł
7) zatrudnienie asystentów rodziny w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej
pieczy zastępczej kwota 13 500 zł
II. Zwiększenia dochodów własnych z tytułu:
1) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 413 500 zł
2) dotacja wynikająca z weryfikacji rozliczenia projektu RPOWP p.n. „Wdrażanie
elektronicznych usług dla ludności” kwota 17 000 zł
3) wpływy podatku od spadków i darowizn kwota 100 000 zł
4) odsetki od środków na rachunkach bankowych kwota 7 000 zł
5) odliczony podatek VAT od zrealizowanej w 2015 roku inwestycji p.n. „Budowa oczyszczalni
ścieków i modernizacja systemu wodno – ściekowego w aglomeracji Wysokie Mazowieckie”
kwota 397 600 zł
III. Zwiększenia wydatków na :
1) Zakup serwera z oprogramowaniem i urządzeń sieciowych dla Urzędu Miasta kwota 18 500 zł
2) opłata podatku od towarów i usług kwota 300 000 zł
3) wykonanie przyłącza deszczowego do budynku Urzędu Miasta kwota 34 000 zł
4) pobyt dzieci miejskich w Przedszkolach innych gmin kwota 5 500 zł
5) utrzymanie Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Wysokiem Mazowieckiem kwota
254 100 zł
6) Budowa kanału sanitarnego, kanału deszczowego i wodociągu ulica Jagiellońska /sięgacz/
kwota 138 000 zł
7) Przebudowa Stadionu Miejskiego przy ulicy 1-go Maja kwota 185 000 zł
IV. Przeniesienia wydatków budżetowych w ramach budżetu na realizację bieżących zadań
realizowanych przez Urząd Miasta /składka członkowska „Łomżyńskie Forum Samorządowe”,
koszty sądowe, turniej miast, zakup urn wyborczych/ na łączną kwotę 3 170 zł
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Przewodniczący Komisji Finansowej Andrzej Kamianowski przedstawił pozytywną opinię
komisji do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik – zapytał, czy ktoś z radnych ma pytania lub
uwagi do przedstawionego projektu uchwały.
Nie zgłoszono.
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 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14
radnych (uchwała Nr XXIV/93/16 w załączeniu)
Ad. 11
Interpelacje i wnioski radnych.
Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko – w nawiązaniu do wcześniejszych rozmów i
interpelacji radnego Karola Nowickiego dotyczących potrzeby rozbudowy pogotowia
ratunkowego, poinformował, że jeżeli Urząd Marszałkowski zwróci się do samorządu miasta
z wnioskiem o przekazanie działki na ten cel, to nie ma przeszkód, aby samorząd tą działkę
przekazał. Musi być jednak wniosek ze strony Urzędu Marszałkowskiego.
W punkcie tym głos zabrał radny Sławomir Mioduszewski, który poinformował o
zagrożeniach dla regionu, jakie niesie ze sobą afrykański pomór świń oraz o działaniach
czynionych przez służby weterynaryjne i inne, aby zahamować rozprzestrzeniania wirusa.
Ad. 12
Sprawy różne.
a) Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik zapoznał z pismem dotyczącym procesu
restrukturyzacji w Polskiej Spółce Gazownictwa, w wyniku której powstają 64 punkty w
kraju, w tym jeden w naszym mieście.
b) Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik zapoznał z pismem GDDKiA dotyczącym
realizacji zadania „Rozbudowa Drogi Krajowej 66 na odcinku przejście przez Wysokie
Mazowieckie”.
W związku z wyrażoną przez samorząd naszego miasta gotowością wykonania dokumentacji
dla zadania „Rozbudowa drogi krajowej 66 na odcinku Wysokie Mazowieckie (ul. 1 Maja)
otrzymaliśmy pismo z GDDKiA dotyczące sporządzenia projektu porozumienia regulującego
wspólną tj. Samorządu Miasta Wysokie Mazowieckie oraz Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad realizację ww. inwestycji.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik przedstawił radnym wniosek dotyczący
upoważnienia Burmistrza Miasta Jarosława Siekierko do podpisania porozumienia
dotyczącego przygotowania i finansowania dokumentacji projektowej zadania „Rozbudowa
DK na odcinku przejście przez Wysokie Mazowieckie”.
Na stan rady 15, w obradach uczestniczy 14 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 14
radnych.
Ad. 13
Zapytania i wolne wnioski.
Radny Radosław Gorczyca – zapytał do kiedy można składać wnioski do budżetu miasta na
2017 rok?

Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko – poinformował, że wnioski do projektu budżetu na
2017r można składać do 30 września br.
Pani Elżbieta Stelmaszczyk mieszkanka miasta – poruszyła sprawę planowanej przebudowy
ul. Przechodniej w tym budowy zatok dla samochodów ciężarowych, stwierdzając, że
parkujące samochody będą dużą uciążliwością dla mieszkańców tej ulicy.
Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko – wyjaśnił, że parking dla TIR będzie tylko na
wysokości zakładu Mlekovita, na odcinku od ul. Ludowej do ul. Długiej.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad o godz. 13 40 Przewodniczący Rady
Miasta Józef Sokolik zamknął posiedzenie.
Protokołowała
Monika Borecka

Przewodniczący Rady Miasta
Józef Sokolik

