PROTOKÓŁ Nr IX
z Sesji Rady Miasta przeprowadzonej w dniu 26 października 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 15 radnych
w związku, z czym obrady były prawomocne.
Otwarcia XXVI Sesji Rady Miasta dokonał Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik.
Powitał zaproszonych gości: Burmistrza Miasta Pana Jarosława Siekierko, Zastępcę
Burmistrza Miasta Ewę Konarzewską, radnych Rady Miasta, dyrektorów i kierowników
zakładów i instytucji z terenu miasta, uczniów wyróżnionych stypendiami wraz z rodzicami
dyrektorów i kierowników zakładów i instytucji z terenu miasta.
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 XXV Sesji Rady Miasta.
Sprawozdanie z realizacji uchwał z ostatniej sesji i działalności Burmistrza Miasta.
Uroczyste wręczenie stypendium Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie.
Zapoznanie
z
informacją
dotyczącą
działalności
Szkolnej
Świetlicy
Socjoterapeutyczej ARKADIA.
7. Zapoznanie z działalnością MOK w sezonie 2015/2016.
8. Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego i miejscowego planu miasta Wysokie Mazowieckie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Stowarzyszenia
„Związek Samorządów Polskich”
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu
budżetowego Miejska Pływalnia Wodnik w Wysokiem Mazowieckiem na 2017 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2016 roku na remont zabytku –
Kościoła Parafialnego p.w. Św. Jana Chrzciciela w Wysokiem Mazowieckiem.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok.
13. Zapoznanie ze sprawozdaniem oświatowym za 2015 rok.
14. Informacja dotycząca złożonych przez radnych oświadczeń majątkowych.
15. Interpelacje i wnioski radnych.
16. Sprawy różne.
17. Zapytania i wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady zapytał, czy do porządku obrad ktoś z radnych ma uwagi lub wnioski.
Nie zgłoszono.
Rada Miasta przyjęła porządek obrad XXVI sesji do realizacji.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z XXV 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:
- opracowywanej dokumentacji na budowę drogi wojewódzkiej Wysokie Mazowieckie –
Roszki Wodźki. Odbyły się konsultacje, podczas których przedstawione zostały koncepcje
przebudowy tej drogi.
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.
Dokumentacja przebudowy drogi ma być wykonana do końca listopada 2017 roku, a
wykonanie może nastąpić w 2018 roku.
- przygotowanym 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.
- w najbliższych dniach w miejskich parkach w naszym mieście rozpocznie się akcja
płoszenia gawronów i kawek metodą sokolniczą.
Problem ptactwa zanieczyszczającego miejskie parki i chodniki w ostatnim czasie stał się
bardzo uciążliwy. Praktykowane były już metody hukowe, zrzucanie opuszczonych gniazd i
podcinanie koron drzew. Nie przynosiło to jednak oczekiwanych efektów, ptaki nadal
zakładały gniazda.
W celu wykorzystania tej metody złożony został wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska, ponieważ gawrony znajdują się pod częściową ochroną. Płoszenie będzie
przebiegało etapowo, jako pierwsze, dwutygodniowe płoszenie ptaków, następnie zrzucanie
opuszczonych gniazd, a po tym nastąpi kolejne płoszenie. Te czynności muszą zakończyć się
przed rozpoczęciem okresu ochronnego ptaków. Jesienią przyszłego roku czynności te będą
powtórzone.
- czynionych staraniach w celu pozyskania środków finansowych na remont Miejskiego

Ośrodka Kultury.
Niestety, z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko nie otrzymamy środków
finansowych, z uwagi na to, że do dofinansowania zakwalifikowały się głównie zabytkowe
obiekty sakralne, takie jak: klasztor wigierski, Święta Góra Grabarka, klasztor w Supraślu, ale
także Teatr Dramatyczny w Białymstoku i Wojewódzki Ośrodek Animacji i Kultury.
Będziemy również tworzyć gminny program rewitalizacji, który też jest współfinansowany
przez Program Operacyjny Pomoc Techniczna. Ma on nam umożliwić pozyskanie
dofinansowania z RPOWP z działania rewitalizacja.
Poza tym, przystępujemy do pisania wniosku w ramach Programu Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego – Infrastruktura Domów Kultury. Termin składania wniosków
upływa 16 listopada br.
Istnieje również możliwość skorzystania z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Polska – Białoruś – Ukraina 2014 -2020.
- „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.
Rada Miasta przyjęła informację do akceptującej wiadomości.
Ad. 6
Uroczyste wręczenie stypendium Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie.
Informację z prac komisji ds. stypendiów przedstawiła Ewa Konarzewska Zastępca
Burmistrza Miasta.
Wręczenia stypendium dokonał Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko, Przewodniczący Rady
Miasta Józef Sokolik, Wiceprzewodniczący Rady Lech Śliwowski.
Głos zabrał Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko. Podziękował uczniom, za wysokie wyniki
w nauce i osiągnięcia sportowe oraz reprezentowanie swoją osobą poza miastem w licznych
konkursach. Tak wysokie wyniki w nauce to niewątpliwie powód do radości i dumy.
Podziękował rodzicom, nauczycielom za trud włożony w wychowanie oraz przekazanie
wiedzy, dzięki której uczniowie otrzymali doskonałe podłoże do zdobywania wiedzy.
Do podziękowań przyłączył się również Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik.
Ad. 7
Zapoznanie z informacją dotyczącą działalności Szkolnej Świetlicy Socjoterapeutyczej
ARKADIA.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poinformował, że wszyscy radni otrzymali
informację z działalności świetlicy Szkolnej Świetlicy Socjoterapeutyczej ARKADIA.
Poprosił o przedstawienie opinii Komisji Kultury i Oświaty oraz Komisji ds. Rodziny i
Polityki Społecznej.
Przewodniczący Komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej Grzegorz Ostrowski– przedstawił
pozytywną opinię komisji w sprawie działalności Szkolnej Świetlicy Socjoterapeutyczej
ARKADIA.
Również pozytywną opinię komisji przedstawił Przewodniczący Komisji Kultury i Oświaty
Stanisław Chmielewski.
Radni nie zgłosili uwag ani wniosków do informacji z działalności Szkolnej Świetlicy
Socjoterapeutyczej ARKADIA.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik stwierdził, że Rada Miasta przyjęła informację do
akceptującej wiadomości.
Ad. 8
Zapoznanie z działalnością MOK w sezonie 2015/2016.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poinformował, że wszyscy radni otrzymali
informację z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w sezonie 2015/2016.
Poprosił o przedstawienie opinii Komisji Kultury i Oświaty.

Przewodniczący Komisji Kultury i Oświaty Stanisław Chmielewski przedstawił pozytywną
opinię komisji w powyższej sprawie.
Radni obejrzeli krótki film przedstawiający działania realizowane przez Miejski Ośrodek
Kultury.
Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko – odniósł się do działalności MOK-u, oceniając ją
pozytywnie za szeroki i różnorodny wachlarz działań i imprez. Co było widać na filmie, który
mogliśmy w dniu dzisiejszym obejrzeć.
Zaprosił jednocześnie dyrektorów jednostek, a przede wszystkim radnych do korzystania z
proponowanych form działalności oraz do udziału w organizowanych imprezach.
Oferta MOK-u jest naprawdę bardzo bogata, a tylko osoby, które nie angażują się, nie
korzystają i nie uczestniczą – twierdzą, że w domu kultury nic się nie dzieje.
Pomimo, że większość imprez organizowanych jest w weekendy i trzeba na to poświęcić
własny wolny czas – warto wziąć w nich udział.
Film, który mieliśmy możliwość obejrzeć odzwierciedla jaki wkład pracy wnoszą pracownicy
Miejskiego Ośrodka Kultury, których jak wiadomo jest niewielu.
Burmistrz zapewnił jednocześnie, że do końca kadencji remont MOK –u zostanie wykonany.
Jeżeli nie uda się pozyskać środków zewnętrznych, to zostanie zrealizowany w ramach
środków własnych.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik – podziękował Pani Dyrektor Małgorzacie Sałęga
za wkład pracy w działalność MOK-u, organizowane imprez, uroczystości oraz szeroką
współpracę z jednostkami funkcjonującymi w mieście.
Rada Miasta przyjęła informację z działalności MOK w sezonie 2015/2016 do akceptującej
wiadomości.
Ad. 9
Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i
miejscowego planu miasta Wysokie Mazowieckie.
Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko – poinformował, że od czasu obowiązywania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego realizacja i lokalizacja inwestycji
odbywa się na podstawie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
Aktualnie sporządzana jest zmiana do studium, która obejmuje cały obszar administracyjny
miasta Wysokie Mazowieckie oraz zmiana w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie, która obejmuje wnioski złożone w okresie od
23.06.2009r. do 09.06.2015r., terenów położonych na całym obszarze miasta.
Projekt zmiany studium zostanie skierowany do wszystkich komisji Rady Miasta w celu
zapoznania i przeanalizowania i podzielenia się własnymi pomysłami.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego będzie pokazane,
które tereny w granicach administracyjnych miasta można jeszcze rozbudowywać.
Dużo gruntów należy do właścicieli prywatnych, ale dużo jest własnością miasta.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta od momentu uchwalenia był
zmieniany na wnioski mieszkańców kilka razy w celu dostosowania go do ich potrzeb.
Przeprowadzenie zmian jest długotrwałe, wymaga zachowania wszelkich procedur
i uzgodnień.

Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik stwierdził, że pomył analizy projektu studium
przez wszystkie komisje jest bardzo dobry. Z uwagi na to, że jest to materiał obszerny,
proponuje dostarczenie go radnym w formie elektronicznej.
Wyraził również własną opinię na temat podejmowanych przez radę działań, stwierdzając, że
ilość uchwalanych zmian w miejscowym planie wpływa na to, że nie jest on dokumentem,
który blokuje inwestycje tylko pomaga mieszkańcom i inwestorom. Wpływa jedocześnie na
rozwój miasta.
O pozytywnych ocenach do przedstawionej informacji poinformował Przewodniczący
Komisji Funkcjonowania Miasta Sławomir Uszyński oraz Finansowej Andrzej Kamianowski.
Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Ireneusz Borek – zapytał, czy jest ustalony przybliżony
termin uchwalenia zmiany w studium? Kiedy projektanci faktycznie mogą przystąpić do
pracy na określeniem kierunków proponowanych zmian.
Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko – poinformował, że umowa z projektantami określa
termin opracowania dokumentu do końca października 2017 roku. Do tego czasu można
zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski.
Procedury uchwalania są długie. Wynikają one z ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym i
nie mamy na nie wpływu.
Rada Miasta zapoznała się z informacją dotyczącą aktualności studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowego planu miasta Wysokie
Mazowieckie.
Ad. 10
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Stowarzyszenia „Związek
Samorządów Polskich”.
Zastępca Burmistrza Miasta Ewa Konarzewska – poinformowała, że niniejsza uchwała
została przygotowana w związku z inicjatywą powołania Związku Samorządów Polskich,
którego celem będzie wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych
interesów podmiotów będących członkami Stowarzyszenia, w szczególności poprzez:
inicjowanie, propagowanie i realizację wspólnych przedsięwzięć służących rozwojowi
współpracy samorządów, prowadzenie działalności edukacyjno – doradczej skierowanej do
działających na rzecz jednostek samorządu terytorialnego osób takich jak: osoby pełniące
funkcję w organach jednostek terytorialnego, osoby pełniące funkcję w organach
pomocniczych jednostek samorządu terytorialnego, osoby zatrudnione w administracji
samorządowej.
Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach
niezarobkowych gmin, powiatów i województw, które nie będzie prowadziło działalności
gospodarczej. Wymiar Stowarzyszenia jest ogólnopolski – członkami mogą być JST z terenu
Rzeczypospolitej Polskiej. Stowarzyszenie będzie lobbowało o to by rząd był bardziej otwarty
na głos władz samorządowych, jak również ma pomóc skuteczniej negocjować sprawy
lokalne z rządem.
Pozytywną opinię komisji Funkcjonowania Miasta do projektu uchwały przedstawił
przewodniczący komisji Sławomir Uszyński.
Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do
Stowarzyszenia „Związek Samorządów Polskich”.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Na stan rady 15, w obradach uczestniczy 15 radnych. W głosowaniu udział wzięło 15
radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych (uchwała Nr XXVI/97/16 w
załączeniu)

Ad. 11
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego
Miejska Pływalnia Wodnik w Wysokiem Mazowieckiem na 2017 rok.
Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko – poinformował, że Miejska Pływalna WODNIK w
Wysokiem Mazowieckiem zwróciła się z wnioskiem o przyznanie dotacji przedmiotowej na
2017 rok, stanowiącej pokrycie kosztów świadczonej jednostki usługi przez Pływalnię.
Według przedłożonej kalkulacji dotacja do ceny jednego biletu powinna być ustalona w
wysokości 10,50 zł.
Przewidywana dotacja przedmiotowa na 1 miesiąc wyniesie 35 437,50zł, a na rok 2017
stanowić będzie kwotę 425 250 zł
Pozytywną opinię komisji Finansowej do projektu uchwały przedstawił przewodniczący
komisji Andrzej Kamianowski.
Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji
przedmiotowej dla zakładu budżetowego Miejska Pływalnia Wodnik w Wysokiem
Mazowieckiem na 2017 rok.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Na stan rady 15, w obradach uczestniczy 15 radnych. W głosowaniu udział wzięło 15
radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych (uchwała Nr XXVI/98/16 w
załączeniu)
Ad. 12
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2016 roku na remont zabytku – Kościoła
Parafialnego p.w. Św. Jana Chrzciciela w Wysokiem Mazowieckiem.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik – poinformował, że Parafia Rzymsko - Katolicka
p.w. św. Jana Chrzciciela w Wysokiem Mazowieckiem wystąpiła z wnioskiem o udzielenie
dotacji celowej na remont zabytku - Kościoła Parafialnego wpisanego do rejestru zabytków.
Złożony wniosek spełnia wymogi wynikające z uchwały Rady Miasta Wysokie Mazowieckie.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych w mieście
Wysokie Mazowieckie.
Pozytywne opinie do projektu uchwały przedstawili przewodniczący komisji: Kultury i
Oświaty Stanisław Chmielewski, Finansowej – Andrzej Kamianowski, Funkcjonowania –
Sławomir Uszyński.
Radny Bogdan Matuszewski – wyraził własne zdanie na temat udzielenia dotacji na remont
kościoła, stwierdzając, że ogólnie rzecz biorąc jest za wspieraniem tego typu inicjatyw i sam
niejednokrotnie się do nich przyłącza. Biorąc jednak pod uwagę niezrealizowane inwestycje
miejskie takie jak remont Miejskiego Ośrodka Kultury i brak dofinansowania zewnętrznego
na ten cel, remont kuchni w przedszkolu, modernizacja sali gimnastycznej w Gimnazjum oraz
sytuacje takie jak brak papieru w szkołach – to wszystko powoduje, że powinniśmy
oszczędzać pieniądze.
Ksiądz proboszcz jest dobrym menadżerem i gospodarzem i poradzi sobie w sfinansowaniu
remontu kościoła.
Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko – odniósł się do wypowiedzi radnego, stwierdzając, że
każdy ma prawo do własnego zdania. Nie powinno się jednak łączyć osoby księdza
proboszcza z udzieleniem dotacji. Rada nie przyznaje dotacji dla księdza proboszcza tylko do
zabytku, jakim jest kościół w naszym mieście. Każdy z tutaj obecnych kiedyś odejdzie, ksiądz

również kiedyś odejdzie, ale inwestycje zrealizowane w mieście zostaną. Kościół również
pozostanie.
Nie otrzymaliśmy dofinansowania na remont MOK-u, ponieważ dostały głównie zabytkowe
obiekty sakralne, takie jak Klasztor Wigierski, Klasztor Prawosławny w Grabarce, Klasztor w
Supraślu.
Nie powinniśmy łączyć kwestii dotacji do zabytku z podwyższeniem dodatku za
wychowawstwo o 50 zł dla nauczycieli (mamy już opinię związku zawodowego w tej
sprawie).
Jeśli chodzi o dotację - jest to dotacja do zabytku – Kościoła Parafialnego na prace
konserwatorskie i restauratorskie (wymiana posadzki) w Kościele. To nie jest dotacja dla
księdza proboszcza. W minionej kadencji miasto wykonało parking przy kościele, z którego
również korzystają mieszkańcy.
Podobnie sytuacja wygląda współfinansowania np. dróg powiatowych. Do tego typu
inwestycji miasto dokłada, ponieważ drogi te są w mieście i korzystają z nich także
mieszkańcy miasta. Podobnie jest z Kościołem, jest to zabytek i powinniśmy o niego zadbać.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik – poinformował, że kościół jest największym
zabytkiem w mieście. Ustawa o samorządzie gminnym określa między innymi, że opieka nad
zabytkami leży w kompetencji samorządu.
Kościół służy mieszkańcom miasta i nie możemy liczyć na to, że spoza terenu naszego miasta
ktoś takiej pomocy udzieli. Rada Miasta jest organem kompetentnym do udzielenia dotacji na
remont zabytku.
Radny Radosław Gorczyca – wyraził swoje zdanie stwierdzając, że w stosunku do budżetu
miasta - 50 tys. to nie jest duża kwota. Kościół jest zabytkiem, jest w naszym mieście, służy
mieszkańcom miasta i dlatego dofinansowania należy udzielić.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poddał pod głosowanie projekt uchwały w
sprawie udzielenia dotacji w 2016 roku na remont zabytku – Kościoła Parafialnego p.w. Św.
Jana Chrzciciela w Wysokiem Mazowieckiem.
Na stan rady 15, w obradach uczestniczy 15 radnych. W głosowaniu udział wzięło 15
radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 1 radny przeciwny (uchwała Nr
XXVI/99/16 w załączeniu)
Ad. 13
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok.
Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko poinformował, że proponowane w projekcie uchwały
dotyczą:
I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych otrzymanych dotacji celowych z
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z przeznaczeniem na :
1) realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji
ludności oraz o dowodach osobistych kwota 57 022 zł
2) opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej kwota 1 800 zł
3) zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej kwota
100 zł
4) dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej kwota 5 000 zł
5) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi kwota 5 120 zł
6) świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym kwota 8 000 zł
7) wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych kwota 11 845 zł

8) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów
rolnych kwota 5 299 zł
9) zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa kwota 18 000 zł
II. Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetowych otrzymanej dotacji celowej
z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z przeznaczeniem na rządowy
program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”, realizowanych przez Urząd Miasta kwota
2 599 zł
III. Zwiększenia dochodów własnych wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
nieruchomości 160 000 zł
IV. Zwiększenia wydatków na :
1) utworzenie orkiestry przy Samorządowej Szkole Muzycznej I stopnia kwota 90 000 zł
2) dotację dla samorządowej Instytucji Kultury MOK na bieżącą działalność
kulturalno-sportową kwota 20 000 zł
3) dotacja na remont i konserwację obiektów zabytkowych (wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej), związanej z zachowaniem i utrwaleniem substancji zabytku w zakresie
niezbędnym dla jego zachowania kwota 50 000 zł
V. Przeniesienia wydatków budżetowych w ramach budżetu na realizację bieżących zadań
realizowanych przez:
1) Urząd Miasta (remont kanału deszczowego od studni do rzeki oraz zakup świątecznych
instalacji świetlnych, udział strażaków w akcjach gaśniczych) na łączną kwotę 26 000 zł
2) Przedszkole Miejskie Nr 2 (remont ogrodzenia) na kwotę 9 500 zł
Radni nie zgłosili uwag do proponowanych przez Burmistrza Miasta zmian w budżecie.
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 poddał pod głosowanie projekt uchwały w
sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok.
Na stan rady 15, w obradach uczestniczy 15 radnych. W głosowaniu udział wzięło 15
radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych (uchwała Nr XXVI/100/16 w
załączeniu)
Ad. 14
Zapoznanie ze sprawozdaniem oświatowym za 2015 rok.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poinformował, że radni otrzymali sprawozdanie
oświatowe w materiałach na sesję. Było ono przedmiotem posiedzenia komisji Kultury i
Oświaty, o której opinię poprosił.
Przewodniczący Komisji Stanisław Chmielewski – przedstawił pozytywną opinię komisji do
przedstawionego sprawozdania.
Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko poinformował o projekcie subwencji oświatowej na
2017 rok, która została zwiększona o 1 mln. zł. Wynika to z utworzonej Szkoły Muzycznej.
Ponadto 1 mln zł otrzymaliśmy z udziału w podatku od osób fizycznych, co świadczy że
mieszkańcom żyje się coraz lepiej.
Burmistrz poinformował o planowanej reformie oświaty, według której wygaszane będą
gimnazja. Obecnie pracownicy urzędu opracowują analizę demograficzną dotyczącą ilości
dzieci. Jeżeli wejdzie w życie ustawa, prawdopodobnie powstaną 2 szkoły podstawowe, a
miasto podzielone zostanie na 2 obwody. Według analizy – jest dużo dzieci w wielu 0 – 6 lat,

dlatego zarówno przedszkola jak i szkoły nie powinny obawiać się o brak dzieci. Nauczyciele
również mogą być spokojni o pracę.
Rada Miasta jednogłośnie przyjęła sprawozdanie oświatowe.
Ad. 15
Informacja dotycząca złożonych przez radnych oświadczeń majątkowych.
Stosownie do treści art. 24h ust. 12 ustawy o samorządzie gminnym Przewodniczący Rady
Miasta Józef Sokolik przedstawił informację o wynikach analiz oświadczeń majątkowych
złożonych Przewodniczącemu Rady Miasta Wysokie Mazowieckie za 2015 rok.
W 2016 roku radni zobowiązani byli do złożenia oświadczeń majątkowych do 30 kwietnia
2016r (za 2015 rok). Wszyscy radni złożyli oświadczenia majątkowe w ustawowym terminie.
Oświadczenia zostały przeanalizowane i przesłane do Urzędu Skarbowego.
Na dzień 26 października 2016r nie otrzymaliśmy analizy oświadczeń majątkowych
przeprowadzonej przez Urząd Skarbowy w Wysokiem Mazowieckiem.
Przewodniczący Rady Miasta zapoznał również radnych z pismem Wojewody Podlaskiego w
sprawie analizy oświadczeń majątkowych Burmistrza Miasta oraz Przewodniczącego Rady.
Rada Miasta przyjęła informację do wiadomości.
Ad. 16
Interpelacje i wnioski radnych.
Radny Radosław Gorczyca – poinformował, że Urząd Marszałkowski ogłosił konkurs na
dofinansowanie modernizacji budynków komunalnych, w którym istnieje możliwość
uzyskania 85% dofinansowania. Zapytał, czy dyrektor ZGM interesował się tym tematem
rozważając możliwości skorzystania z tego programu w celu modernizacji budynku
komunalnego.
Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko – poinformował, że temat ten jest nam bardzo dobrze
znany.
Aby otrzymać te środki należy wykazać się efektem energetycznym powyżej 60%.
Opracowana analiza ekonomiczna dla jednego budynku wykazała brak opłacalności biorąc
pod uwagę koszt przygotowania dokumentacji, itp. Gdybyśmy w mieście mieli 20 takich
budynków, to być może warto byłoby po te środki aplikować. Na jednym budynku nie
jesteśmy w stanie uzyskać 60% efektu energetycznego.
Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Ireneusz Borek – poinformował, że również interesował
się przedmiotowym dofinansowaniem, jednak wysoko oceniana jest głęboka
termomodernizacja tj. okna, centralne ogrzewanie, mierniki ciepła i ocieplenie. W związku z
tym, że w budynkach wielorodzinnych w naszym mieście, zarówno w ZGM jak i Spółdzielni
cały czas coś się robi – nie jesteśmy w stanie osiągnąć wymaganej punktacji tj. osiągnąć
wymaganego efektu energetycznego a co za tym idzie otrzymać dofinansowania.
Ogólnie mówiąc, z dofinansowania mogą skorzystać ci, którzy przez lata nie inwestowali.
Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko – poinformował, że czekamy na rozdanie środków z
działania 5.1 fotowoltaika w jednostkach miasta.
Radny Radosław Gorczyca – zapytał, kiedy możliwe jest do wykonania modernizacja
budynku Ludowa 52?

Burmistrz Miasta poinformował, że jest możliwość, że w 2017 roku będzie to wykonane.
Rada Miasta przyjęła informację do wiadomości.
Ad. 17
Sprawy różne.
a) Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik zaprosił wszystkich do udziału w
uroczystościach miejskich związanych z obchodami 98 rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości.
b) Przewodniczący Rady Miasta – odczytał pismo Wojewody Podlaskiego dotyczące
stwierdzenia nieważności § 5 w uchwale Rady Miasta Nr XXV/95/16 oraz Nr
XXV/96/16.
c) Przewodniczący Rady Miasta odczytał apel Związku Gmin Wiejskich Województwa
Podlaskiego w sprawie renowacji polskich miejsc pamięci na Białorusi. Dotyczy on
pomocy finansowej z przeznaczeniem na renowację polskich miejsc pamięci na
Białorusi. Zebrane środki finansowe zostaną w pierwszej kolejności przeznaczone na
renowację Kolumny ku czci Konstytucji 3 Maja 1791r znajdującej się w miejscowości
Leonpol – Rejon Miorski, Obwód Witebski, Białoruś.
Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko – poinformował, że wystąpił z pismem do
Związku Gmin Wiejskich z prośbą o wskazanie konkretnych działań, wówczas
podjęta zostanie decyzja o ewentualnym dofinansowaniu.
Burmistrz uważa, że Rada Miasta powinna się nad tym tematem zastanowić. Są to
polskie pomniki, dlatego należy tą inicjatywę wesprzeć.
Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko – w dalszej części poinformował, że w niedzielę
06 listopada 2016 roku, o godz. 11 30 w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Wysokiem
Mazowieckiem odbędzie się nabożeństwo oraz pochowanie szczątków ludzkich
odnalezionych w rejonie ul. Ludowej. Wyniki badań pokazały, że szczątki pochodzą z
okresu przed wojennego i należą do 2 kobiet i 2 dzieci.
Burmistrz Miasta poinformował również, że w dniu 27 października o godz. 17 00
odbędzie się uroczyste otwarcie Samorządowej Szkoły Muzycznej oraz ślubowanie
uczniów klas I.
Ad. 18
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
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