PROTOKÓŁ Nr VIII
z Sesji Rady Miasta przeprowadzonej w dniu 30 września 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 XXV 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. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad Sesji Rady Miasta.
3. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Miasta.
4. Sprawozdanie z realizacji uchwał z ostatniej sesji i działalności Burmistrza Miasta.
5. Zapoznanie z informacją dotyczącą stanu bezrobocia w mieście.
6. Uchwalenie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
7. Interpelacje i wnioski radnych.
8. Sprawy różne.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik zaproponował wprowadzenie 2 dodatkowych
punktów jako pkt 7 i 8:
- Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości odpłatną
służebnością przesyłu.
- Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości odpłatną
służebnością gruntową.
Przewodniczący Rady Miasta zapytał, czy ktoś z radnych ma wnioski lub uwagi do porządku
obrad.
Nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad łącznie ze zmianami.
Na stan rady 15, w obradach uczestniczy 14 radnych. W głosowaniu udział wzięło 13
radnych. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 13 radnych.
Rada Miasta przyjęła porządek obrad XXV sesji do realizacji.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z XXIV 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:

- złożonym wniosku 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).
- powołanej komisji do przeprowadzenia postępowania o wyłonienie wykonawcy w konkursie
ofert cenowych na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do
uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla budowy
odcinka drogi publicznej wraz z parkingami na części działek przy ul. 1 Maja.
Decyzja taka pozwala bez zgody właściciela gruntu wykonać inwestycję drogową.
Z uwagi na to, że miasto posiada plan zagospodarowania przestrzennego, do tej pory nie było
potrzeby aby inwestycje wykonywać na podstawie decyzji ZRID. Jednak po
zmodernizowaniu stadionu miejskiego, kiedy dużo osób przychodzi na mecze piłki nożnej,
stwierdziliśmy, że przydałyby się dodatkowe miejsca parkingowe.
Pomiędzy stadionem a nieruchomością pana Białego, znajduje się odcinek drogi, który jest w
wieczystym użytkowaniu Gminnej Spółdzielni.
Pomimo propozycji miasta dotyczącej wykupu tego odcinka drogi, gminna spółdzielnia nie
wyraziła zgody. W związku z tym, zgodnie z ustawą miasto przejmie ten odcinek (odpłatnie) i
przedmiotowa inwestycja drogowa oraz parking będą wykonane.
- rozbiórce budynku przy ul. Białostockiej. Obecnie działka jest pusta. Mieszkańcy z
rozebranego budynku otrzymali lokale na ul. Przechodniej.
- „Rankingu Wydatków Inwestycyjnych” Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA,
w którym miasto Wysokie Mazowieckie zajęło 4 miejsce w Polsce, w kategorii miasta
powiatowe.
Wyniki rankingu zostały ogłoszone podczas Gali Inwestorów Samorządowych, która odbyła
się w dniu 22 września 2016 r. podczas XIV Samorządowego Forum Kapitału i Finansów w
Katowicach. W tym roku zmieniona została formuła i przy obliczaniu wskaźników, pod
uwagę wzięto wszystkie inwestycje samorządowe w latach 2013-2015. Bazowano na danych
ze sprawozdań budżetowych samorządów, które uzupełniono ankietą wydatków
inwestycyjnych spółek komunalnych, prowadzoną wśród miast powiatowych i miast na
prawach powiatu. Tak obliczone wydatki samorządów dzielone są przez liczbę mieszkańców
i zestawione w formie rankingu.
Jest to ranking bezpłatny i najbardziej ceniony przez samorządowców.
- przygotowywanym porozumieniu z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad
dotyczącym wykonania dokumentacji dla zadania „Rozbudowa drogi krajowej 66 na odcinku
Wysokie Mazowieckie (ul. 1 Maja). Inwestycja ta może zostać rozpoczęta w 2017-2018 roku.
- przeprowadzonych konsultacjach w sprawie budowy drogi wojewódzkiej Wysokie
Mazowieckie – Roszki Wodźki, podczas których przedstawione zostały koncepcje
przebudowy tej drogi. Osoby uczestniczące w spotkaniu, również radni, podzielili się
własnymi uwagami i spostrzeżeniami.
Dokumentacja przebudowy drogi ma być wykonana do końca listopada 2017 roku, a
wykonanie może nastąpić w 2018 roku.
Zadanie obejmuje odcinek drogi o długości ok. 20,5 km od miejscowości Roszki Wodźki do
miasta Wysokie Mazowieckie. Droga będzie przebiegała omijając miejscowości Brok i
Mazury. Planuje się zaprojektowanie 7 m jezdni, poboczy, chodników oraz ścieżki rowerowej
na całym odcinku drogi w kierunku Białegostoku.
- 17 listopada 2017r o godz. 12 00 planowany jest na miejskim stadionie mecz piłki nożnej
drużyn młodzieżowych Polska – Irlandia.

Modernizacja stadionu została zakończona i opłacona. Całkowity koszt to 3 600 000 zł, z
czego 400 000 zł z Ministerstwa Sportu. Największy koszt inwestycji stanowiło zadaszenie
1 700 000 zł, które nie podlegało dofinansowaniu.
- jeśli chodzi o sprawę strzelnicy – wskutek decyzji Starostwa Powiatowego, wydziału
geodezji (wiele lat temu) nastąpił zwrot strzelnicy za odszkodowanie. Nieruchomość ta
została zwrócona osobom, które przejęły ją, jednak nie były w stanie zapłacić odszkodowania.
Sprawa ta toczy się wiele lat. Na nieruchomość nałożona została hipoteka.
Obecni właściciele przedmiotowy grunt nabyli w drodze spadku. Toczą się rozmowy w
sprawie ewentualnego przejęcia tego terenu przez miasto z uwagi na duże zaległości
podatkowe.
- wykonanym operacie szacunkowym dworca PKS na kwotę 200 000 zł. Odszkodowanie to
prawdopodobnie będzie płacił skarb państwa.
- zamierzeniach Sejmiku Samorządowego, aby połączyć wszystkie instytucje PKS, z uwagi
na różne wyniki finansowe. Nie wszystkie ugrupowania są zgodne co do tego pomysłu. Na
razie nie wiadomo, jak zakończy się sprawa.
- planowanej reformie oświaty. Na razie nie ma ustawy, jednak pracownicy urzędu
opracowują analizę ilości dzieci w wieku 0-6 i 7 – 15 lat. Jeżeli wejdzie w życie ustawa,
prawdopodobnie powstaną 2 szkoły podstawowe, a miasto podzielone zostanie na 2 obwody.
Rada Miasta przyjęła informację do akceptującej wiadomości.
Ad. 5
Zapoznanie z informacją dotyczącą stanu bezrobocia w mieście.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poinformował, że wszyscy radni otrzymali
informację dotycząca bezrobocia w mieście w materiałach na sesję.
Pozytywną opinię Komisji ds. Rodziny na temat informacji o bezrobociu wyraził jej
Przewodniczący radny Grzegorz Ostrowski.
Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko – podziękował Pani dyrektor Powiatowego Urzędu
Pracy Annie Milewskiej za współpracę. Poinformował, że opinia na temat urzędu pracy i
relacji pomiędzy pracodawcami a urzędem jest bardzo dobra.
Bezrobocie spada i na terenie miasta i powiatu. Obecnie problem stanowi brak osób do pracy,
co potwierdzają miejscowi przedsiębiorcy. Większe firmy coraz częściej zatrudniają
pracowników z Ukrainy, jednak osoby te wizy otrzymują tylko na pół roku. Burmistrz Miasta
zapytał, czy urząd pracy lub samorząd może w jakiś sposób wpłynąć na taką sytuację?
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wysokiem Mazowieckiem Anna Milewska
podziękowała za zaproszenie na obrady rady miasta.
Poinformowała, że sytuacja na rynku pracy bardzo się zmieniła. Jeszcze niedawno rynek
pracy był rynkiem pracodawców, obecnie jest rynkiem pracownika.
Pracownicy Urzędu Pracy próbują jak tylko można zaktywizować osoby bezrobotne, jest
dużo programów i środki finansowe na ten cel, jednak jest duży problem z wytypowaniem
kandydatów do pracy. Są możliwości przekwalifikowania, szkolenia, jednak osoby
bezrobotne nie zawsze chcą pracować. Duża grupa tych osób rejestruje się w celu uzyskania
ubezpieczenia zdrowotnego. W wielu przypadkach bezrobocie w rodzinach jest
„dziedziczone” - tak ludzie nauczeni są żyć.
Obecnie w mieście Wysokie Mazowieckie stopa bezrobocia w mieście wynosi 5,7%.

Radny Radosław Gorczyca – poinformował, że samorząd ma wpływ na zwiększenie liczby
mieszkańców. Jeżeli powstanie nowe osiedle, będzie napływ nowych mieszkańców i
jednocześnie nowych pracowników. Duża grupa Polaków wyjechała i należy w Polsce
stworzyć takie warunki, aby chcieli oni do kraju wrócić.
Radny Lech Jamiołkowski – stwierdził, że aby sytuacja uległa zmianie, musi się zmienić cały
system. Muszą zmniejszyć się obciążenia dla pracodawców i zwiększyć płace. Nie ma osób
chętnych do pracy za 1300 zł.
Radnych Wiesław Czaja – zgodził się z radnym Jamiołkowskim, wspominając jednocześnie,
że kilka lat temu pracował w szkole. Stawka godzinowa wynosiła wówczas 35 zł. Obecnie
zarabia 7 zł/godz.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik podziękował Pani dyrektor za przygotowanie
informacji i przybycie na obrady rady miasta.
Zasugerował zmianę w przyszłym roku tytułu informacji na „Zapoznanie z informacją
dotyczącą rynku pracy w mieście Wysokie Mazowieckie”.
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada zapoznała się z informacją dotycząca bezrobocia w
mieście.
Ad. 6
Uchwalenie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poinformował, że wszyscy radni otrzymali
projekt uchwały w materiałach na sesję.
Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ stanowiący
jednostki samorządu terytorialnego uchwala program współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, po
konsultacjach przeprowadzonych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy. Roczny program współpracy jest uchwalany do dnia
30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu.
Pozytywną opinię Komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie rocznego programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi wyraził jej Przewodniczący radny Grzegorz
Ostrowski.
Przewodniczący Komisji Kultury i Oświaty radny Stanisław Chmielewski stwierdził, że
komisja pozytywnie zaopiniowała program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.
Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko – poinformował, że w budżecie miasta na
funkcjonowanie klubu zapisana została kwota 500 tys zł. Jest to III liga.
Są to dość duże pieniądze, jednak budżet miasta jest w dobrej kondycji finansowej. Dotacje
otrzymują wszystkie jednostki, Miejski Ośrodek Kultury, przedszkola, szkoły, pływalnia.
Na mecze piłki nożnej przychodzi po 700 osób. Jest 6 drużyn młodzieżowych, w których gra
miejscowa młodzież. W ramach programu dofinansowywane są również inne dyscypliny
sportowe, m.inn. koszykówka, siatkówka.
Zarówno prezes klubu jak i cały zarząd nie otrzymują wynagrodzenia, a działalność swoją
wykonują społecznie.
Radny Radosław Gorczyca – dodał, że do klubu przychodzi około 120 dzieci, które spędzają
czas na aktywności ruchowej, na świeżym powietrzu, zamiast przed komputerem. Z tego
powodu jest również duże zadowolenie rodziców.

Poziom drużyn młodzieżowych jest dosyć wysoki. Zawodnicy wywodzący się z naszego
miasta grają w drużynach młodzieżowych w podstawowym składzie w Jagiellonii Białystok.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik odczytał projekt uchwały w sprawie programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2017 rok i poddał go pod głosowanie.
Na stan rady 15, w obradach uczestniczy 14 radnych. W głosowaniu udział wzięło 14
radnych. Za podjęciem uchwały obrad głosowało 14 radnych (uchwała w załączeniu do
protokołu).
Ad. 7
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości odpłatną
służebnością przesyłu.
Pracownik UM Tomasz Dołęgowski poinformował, że zgodnie z treścią art. 305¹ Kodeksu
cywilnego - nieruchomość może być obciążona na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza
wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1 prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z
nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń. Ustanowienie
służebności na działce nr 716/2 przy ul. 1 Maja w Wysokiem Mazowieckiem związane jest z
przebiegiem trasy projektowanej kanalizacji teletechnicznej dla zaspokojenia
zapotrzebowania lokalnej społeczności. Dlatego też, w świetle obowiązujących przepisów
zgoda Rady Miasta jest wymagana.
Przewodniczący Komisji Funkcjonowania Miasta Sławomir Uszyński przedstawił pozytywną
opinię komisji w przedmiotowej sprawie.
Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na obciążenie nieruchomości odpłatną służebnością przesyłu i poddał go pod
głosowanie.
Na stan rady 15, w obradach uczestniczy 14 radnych. W głosowaniu udział wzięło 14
radnych. Za podjęciem uchwały obrad głosowało 14 radnych (uchwała w załączeniu do
protokołu).
Ad. 8
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości odpłatną
służebnością gruntową.
Pracownik UM Tomasz Dołęgowski poinformował, jak wcześniej, że nieruchomość może
być obciążona na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność
stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1 - prawem polegającym na tym, że
przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie
z przeznaczeniem tych urządzeń. Ustanowienie służebności gruntowej na działce nr 1520
przy ul. Rynek Piłsudskiego w Wysokiem Mazowieckiem związane jest z funkcjonowaniem
budynku zlokalizowanego na działkach sąsiednich, których użytkownikiem wieczystym jest
Orange Polska S.A. dla zaspokojenia zapotrzebowania lokalnej społeczności w zakresie usług
teleinformatycznych. W świetle obowiązujących przepisów zgoda Rady Miasta jest
wymagana.
Przewodniczący Komisji Funkcjonowania Miasta Sławomir Uszyński przedstawił pozytywną
opinię komisji w przedmiotowej sprawie.

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na obciążenie nieruchomości odpłatną służebnością gruntową i poddał go pod
głosowanie.
Na stan rady 15, w obradach uczestniczy 14 radnych. W głosowaniu udział wzięło 14
radnych. Za podjęciem uchwały obrad głosowało 14 radnych (uchwała w załączeniu do
protokołu).
Ad. 9
Interpelacje i wnioski radnych.
Nie zgłoszono.
Ad. 10
Sprawy różne.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik przypomniał, że w dniu dzisiejszym upływa
termin składania wniosków do budżetu miasta na 2017 rok.
Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko poinformował, że jeśli chodzi o budżet roku przyszłego,
to prowadzone były rozmowy z radnymi o tym, co będzie planowane do wykonania.
Jeden z mieszkańców miasta złożył w dniu wczorajszym 3 wnioski do budżetu miasta,
między innymi dotyczące pobudowania muszli koncertowej i wygospodarowania miejsca na
ognisko i grilla.
Pozostałe wnioski dotyczą toku inwestycyjnego, między innymi uzbrojenia nowych ulic.
Jeśli ktoś z radnych ma jeszcze wnioski to może je złożyć.
Ad. 11
Zapytania i wolne wnioski.
Radny Karol Nowicki – zapytał czy w przyszłorocznym budżecie będą zaplanowane
podwyżki dla pracowników.
Poinformował, że na osiedlu Zorza pozasłaniane są znaki z nazwami ulic (zarosły drzewami).
Na wniosek mieszkańców zgłosił potrzebę ułożenia chodnika przy ul. Szpitalnej – przed
skrętem w ul. Prusa, oraz wygospodarowanie miejsca na wybieg dla psów.
Radny Marek Kajurek – poinformował o obligatoryjnej zmianie kolorów worków do
segregacji odpadów i pojemników, a koszty tej zmiany mają ponieść samorządy. Okres
przejściowy wynosi 4 lata. Czy w naszym mieście są już podejmowane działania zmierzające
do dostosowania do nowych wymogów.
Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko – odniósł się do poruszonych tematów, informując, że:
- każdego roku pracownicy otrzymują 100 zł podwyżki, również i w przyszłym roku takie są
planowane,
- budowę chodnika wykonuje się na zgłoszenie. W związku z tym, że tamtędy chodzi dużo
osób, wykonanie tego zadania jest zasadne i zostanie przekazane stosownym służbom.
- jeśli chodzi o wybieg dla psów – zdania na ten temat są zdecydowanie podzielone, dlatego
też należy się poważnie nad tym zastanowić.
- Jeżeli chodzi o zmianę kolorów oznakowania worków i pojemników - jest okres
przejściowy, który daje nam czas na dostosowanie. Na chwilę obecną zakład ma zamówione
worki, takie jak obowiązywały do tej pory i należy je wykorzystać.
- drzewa przysłaniające znaki z nazwami ulic zostaną przycięte.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad o godz. 12 20 Przewodniczący Rady
Miasta Józef Sokolik zamknął posiedzenie.
Protokołowała
Monika Borecka
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Józef Sokolik

