PROTOKÓŁ Nr X
z Sesji Rady Miasta przeprowadzonej w dniu 29 listopada 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 XXVII Sesji Rady Miasta dokonał Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik.
Powitał zaproszonych gości: Burmistrza Miasta Pana Jarosława Siekierko, Zastępcę
Burmistrza Miasta Panią Ewę Konarzewską, radnych Rady Miasta, 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. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad Sesji Rady Miasta.
3. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Miasta.
4. Sprawozdanie z realizacji uchwał z ostatniej sesji i działalności Burmistrza Miasta.
5. Zapoznanie z projektem budżetu miasta na 2017 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku
rolnego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami
dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami na terenie miasta Wysokie Mazowieckie.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego
wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i za godziny zastępstw doraźnych oraz nagród nauczycielom
zatrudnionym w przedszkolach i szkołach miejskich.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości odpłatną
służebnością przesyłu.
11. Interpelacje i wnioski radnych.
12. Sprawy różne.
13. Zapytania i wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady zapytał, czy do porządku obrad ktoś z radnych ma uwagi lub wnioski.
Nie zgłoszono.
Rada Miasta przyjęła porządek obrad XXVII sesji do realizacji.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z XXVI 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)
W dalszej części sprawozdania poinformował o:

- powołaniu komisji do przeprowadzenia postępowania o wyłonienie Wykonawcy w
konkursie ofert cenowych na: Rozbudowę odcinka drogi publicznej nr 107826B (ul.
Podlaska) w Wysokiem Mazowieckiem.
Wpłynęły 3 oferty. Najtańsza na kwotę 9 840,00 zł, najdroższa na kwotę 43 050,00 zł.
Z uwagi na to, że pracownia, która złożyła najtańszą ofertę nie dostarczyła wyjaśnień do
których została wezwana – oferta została odrzucona. W związku z tym wybrana została
następna oferta na kwotę 33 702,00 zł.
Najprawdopodobniej otrzymamy środki finansowe na przebudowę 3 ulic: Podlaskiej, Prusa i
Przechodniej. Miasto nasze znalazło się na 5 miejscu z 70 złożonych wniosków z Programu
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019.
Całość zadania to kwota 3 800 000 zł, dofinansowanie 1 900 000 zł, 180 000 zł Mlekovita i
pozostała kwota po 50% miasto i powiat.
Burmistrz wyjaśnił również, dlaczego zapadła decyzja o wykonaniu przebudowy ul. Prusa, a
nie np. Ogrodowej. W obecnej edycji składania wniosków zmieniły się zasady. Można
składać tylko na 3 drogi i musi być ten sam zakres tj. budowa, remont lub przebudowa. Ulice
zaproponowane wcześniej, tj. Przechodnia, Podlaska i Prusa wykonywane były jako
przebudowa, dlatego też zostały zgłoszone.
- powołaniu Komisji do przeprowadzenia postępowania o wyłonienie Wykonawcy w
konkursie ofert cenowych na: Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy
Miejskiej Wysokie Mazowieckie.
Wpłynęło 7 ofert. Najdroższa oferta na kwotę 129 700,00 zł. Najtańsza na kwotę 26 100,00
zł. Wybrano najkorzystniejszą ofertę.
Otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego środki finansowe w kwocie 129 000 zł.
- przeprowadzonym przetargu pisemnym nieograniczonym na dostawę energii dla gminy
miejskiej i placówek miejskich.
Wpłynęła 1 oferta PGE Obrót S.A na kwotę 395 282,05 zł.
Pozostałe zarządzenia podpisane w okresie międzysesyjnym dotyczą:
- wniesienia aportu na rzecz ZWKiEC sp. z o.o. (kanalizacja sanitarna z przyłączami w ul.
Jagiellońskiej – sięgacz)
- wniesienia aportu na rzecz ZWKiEC sp. z o.o. (sieć wodociągowa wraz z przyłączami na
terenie nowopowstałego osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przy ul.
Warszawskiej)
- wprowadzenia zasad centralizacji rozliczeń podatku do towarów i usług przez Gminę
Miejską Wysokie Mazowieckie.
- 7 listopada podpisane zostało porozumienie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i
Aurostrad dotyczące wykonania dokumentacji dla zadania „Rozbudowa drogi krajowej 66 na
odcinku Wysokie Mazowieckie (ul. 1 Maja i Zambrowska).
Będzie to odcinek 4 kilometrów – od ronda przy ul. Zambrowskiej do Mystek. Zakres
obejmował będzie pełną infrastrukturę, kanalizację sanitarną, deszczową, wodociąg. Ponadto
planowana jest wyodrębniona ścieżka rowerowa.
- 9 grudnia br. odbędzie się kolejny przetarg na działki przy ul. Warszawskiej. Jest duże
zainteresowanie. Prawdopodobnie jest też dużo chętnych na mieszkania, które powstaną przy
ul. Kościelnej, na działce kupionej od miasta.
- złożony został wniosek na remont MOK na 2 000 000 zł (w rozbiciu na rok 2017 i 2018) do
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na razie nie wiadomo jaki będzie tego
efekt.
Z programu Interreg nie mamy szansy na otrzymanie dofinansowania, z uwagi na to, że
największe szanse mają gminy przygraniczne.

Radny Radosław Gorczyca – kiedy będzie pracował zespół ds. rewitalizacji, kto wszedł w
jego skład i czy radni będą mieli wpływ na pracę zespołu?
Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko – poinformował, że program rewitalizacji musi zostać
opracowany do końca sierpnia 2017 roku, z uwagi na to, że w II półroczu rozpoczynają się
nabory wniosków. W skład zespołu wchodzą pracownicy urzędu. Nie ma przeszkód, aby
radni zapoznali się z pracą zespołu, a opracowywany materiał może być radnym
udostępniony.
Rewitalizacja polega na analizie zagrożeń społecznych, które można byłoby zrealizować w
ramach projektów twardych.
Rada Miasta przyjęła informację Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym
do akceptującej wiadomości.
Ad. 5
Zapoznanie z projektem budżetu miasta na 2017 rok.
Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko – przedstawił główne założenia budżetu miasta na 2017
rok.
W projekcie budżetu miasta na 2017 rok uwzględnione zostały pieniądze między innymi na:
- remont sali sportowej w gimnazjum,
- przy wsparciu finansowym z Lokalnej Grupy Działania - remont stołówki w Przedszkolu
Miejskim Nr 2 oraz remont fontanny w parku przy ul. Ludowej,
- budowa obwodnicy miasta od strony południowej, na którą będziemy się starali pozyskać
środki finansowe ze „Schetynówki”. W związku z tym planuje się w 2017 roku wykonanie
dokumentacji technicznej na tę budowę.
- przebudowa ul. Podlaskiej, Przechodniej oraz Prusa – zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa i
płynności ruchu w mieście Wysokie Mazowieckie. Zadanie to również będzie wykonane przy
wsparciu środków zewnętrznych.
- opracowanie dokumentacji na przebudowę Dworca PKS. W dniu 6 grudnia br. ma zapaść
wyrok w sprawie odszkodowania dla Gminy Wyznaniowej Żydowskiej za dworzec PKS.
Rzeczoznawca oszacował nieruchomość na kwotę 200 tys zł. Odszkodowanie to
prawdopodobnie będzie płacił skarb państwa.
Po zakończonej sprawie opracowana zostanie koncepcja zagospodarowania całego terenu
łącznie z placem targowym. Propozycje są różne, łącznie z możliwością rozebrania budynku
dworca i budowy nowoczesnego obiektu handlowego.
- opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi nr 66 na odcinku przez Wysokie
Mazowieckie,
- budowa chodników na os. Kardynała Wyszyńskiego, ul. Akacjowej, Kwiatowej, Edmunda
Pawłowskiego i Plac Odrodzenia,
- dokumentacja na budowę ulicy Rotmistrza Pileckiego i Kapitana Kazimierza Kamieńskiego,
- korytowanie ulicy Popiełuszki i Św. Andrzeja Boboli,
- dokumentacja techniczna na budowę obwodnicy miasta,
- uzbrojenie na osiedlu przy ul. Warszawskiej (kanał sanitarny i deszczowy)
Burmistrz wyjaśnił, dlaczego nie proponuje wprowadzenia budżetu obywatelskiego,
stwierdzając jednocześnie, że wszystkie wnioski radnych są realizowane, a wprowadzenie
budżetu obywatelskiego mogłoby skłócić mieszkańców.
Radny Lech Jamiołkowski – wracając do kwestii remontu ulicy 1 Maja, stwierdził, że należy
zastanowić się i nad rozwiązaniem obecnej sytuacji przy wjeździe do Szkoły Podstawowej Nr
1, z uwagi na to, że jest tam bardzo niebezpiecznie.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 Małgorzata Koc – poinformowała, że wielokrotnie były
prowadzone rozmowy z rodzicami na temat przywożenia dzieci do szkoły i postoju
samochodów, jednak nie przynosi to żadnego efektu. Były sytuacje, że przyjeżdżała policja i
upominała rodziców, informując, że nie można się w tym miejscu zatrzymywać (jest znak
zakazu postoju). Wjazdu od stronu 1 Maja nie można zamknąć, ponieważ jest to droga
ewakuacyjna.
Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko poinformował, że do szkoły uczęszcza dużo dzieci,
dodatkowo są 3 grupy przedszkolne. Być może sytuacja się zmieni po wprowadzeniu nowej
reformy oświatowej, kiedy będzie mniej dzieci.
Być może problem uda się rozwiązać przy przebudowie ul. 1 Maja. Są rozważane różne
możliwości, między innymi budowa ronda przy szkole, jak również interaktywne przejście
dla pieszych – nowoczesne rozwiązanie zaproponował radny Grzegorz Ostrowski.
Przewodniczący Rady Miasta poinformował o toku prac nad budżetem, proponując
jednocześnie, aby posiedzenia komisji odbyły się w dniach 12-16 grudnia. Sesja
najprawdopodobniej odbędzie się pomiędzy 19 a 22 grudnia.
Ad. 6
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poinformował, że zgodnie z ustawą o podatkach i
opłatach lokalnych Rada Miasta, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od
nieruchomości na dany rok podatkowy. Stawki rocznie w 2017 r. nie mogą przekroczyć
górnych granic stawek kwotowych, ogłoszonych przez Ministra Finansów w Obwieszczeniu z
dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat
lokalnych w 2017 r.
W myśl art. 20 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych górne granice stawek
kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny
rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług
konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w
stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. W związku z powyższym,
maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych na 2017 r. zostały zwaloryzowane zgodnie ze
wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2016 r. w stosunku do I
półrocza 2015 r., który wyniósł 99,1 – spadek cen o 0,9 proc. - część stawek jest niższa niż w
ubiegłym roku.
W przedstawionym projekcie uchwały, Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie, proponuje
utrzymanie wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2017 roku na poziomie roku
2016, z wyjątkiem stawek, które należy dostosować do górnych granic stawek kwotowych
ogłoszonych przez Ministra Finansów, a mianowicie od gruntów:
1) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi
jezior i zbiorników sztucznych – 4,54 zł od 1 ha powierzchni, dotychczasowa stawka
4,56 zł od 1 ha powierzchni,
2) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia
9 października 2015 r. o rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę
mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym
wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w
odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono
budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 2,98 zł od 1 m² powierzchni,
dotychczasowa stawka 3 zł od 1 m² powierzchni.

W związku z powyższym należy dokonać zmian stawek na 2017 rok wyżej wymienionych
pozycji, gdyż obowiązujące są wyższe niż górne granice stawek kwotowych ogłoszone przez
Ministra Finansów.
Przewodniczący Komisji Finansowej Andrzej Kamianowski – poinformował, że komisja
jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości.
Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie zaproponowane w uchwale stawki
podatku od nieruchomości.
Za proponowanymi stawkami – na stan rady 15, w obradach uczestniczy 15 radnych, za
głosowało 15radnych.
Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Na stan rady 15, w obradach uczestniczy 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 15
radnych (uchwała Nr XXVII/101/15 w załączeniu)
Ad. 7
Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poinformował, że jeśli chodzi o podatek rolny zgodnie z ustawą o podatku rolnym, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w
Komunikacie z dnia 18 października 2016r. ogłosił średnią cenę skupu żyta za okres 11
kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 wynoszącą
52,44 zł za 1 dt. W myśl ustawy o podatku rolnym Rada Miasta jest uprawniona do obniżenia
ogłoszonej w komunikacie ceny skupu żyta. W przedstawionym przez Burmistrza Miasta
Wysokie Mazowieckie projekcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów
wymiaru podatku rolnego na 2017 rok, obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku
rolnego do kwoty 34,00 zł za 1 dt. Burmistrz Miasta proponuje, aby kwota stanowiąca
podstawę do obliczania wymiaru podatku rolnego na 2017 rok została obniżona do kwoty
obowiązującej w 2016 roku tj. do 34,00 zł za 1 dt, ponieważ stawki podatków i opłat
lokalnych na 2017 rok Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie proponuje by pozostały
również takie same jak w roku 2016, za wyjątkiem zmian stawek, których górna granica na
rok 2017 uległa obniżeniu.
Opinia Izby Rolniczej jest pozytywna.
Przewodniczący Komisji Finansowej Andrzej Kamianowski – poinformował, że komisja
jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta
do celów wymiaru podatku rolnego.
Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie obniżenia
ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
Na stan rady 15, w obradach uczestniczy 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 15
radnych (uchwała Nr XXVII/102/15 w załączeniu)
Ad. 8
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz
dziennymi opiekunami na terenie miasta Wysokie Mazowieckie.

Projekt uchwały przedstawił pracownik UM Waldemar Gołaś, który poinformował, że
zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 Rada Miasta przyjmuje w drodze
uchwały plan nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
sprawowany przez Burmistrza Miasta. Na terenie miasta funkcjonuje 1 żłobek niepubliczny.
Uchwała jest niezbędna do kontroli prawidłowego wykonywania opieki nad dziećmi w wieku
do lat 3.
Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko – zapytał, ile dzieci uczęszcza do prywatnego żłobka?
pracownik UM Waldemar Gołaś poinformował, że liczba ta jest zmienna i waha się pomiędzy
8 – 12 (na przewidzianych 28 miejsc).
Przewodniczący Komisji Kultury i Oświaty Stanisław Chmielewski poinformował, że
komisja bez uwag jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia
planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami na terenie
miasta Wysokie Mazowieckie.
Na stan rady 15, w obradach uczestniczy 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 15
radnych (uchwała Nr XXVII/103/15 w załączeniu)
Ad. 9
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość
stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,
funkcyjnego i za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny
zastępstw doraźnych oraz nagród nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach i szkołach
miejskich.
Projekt uchwały przedstawił pracownik UM Waldemar Gołaś, który poinformował, że Rada
Miasta jest uprawniona do określania wysokości składników wynagrodzenia nauczycieli
objętych niniejszym regulaminem. Projekt wychodzi naprzeciw zgłaszanym wnioskom i
zakłada zwiększenie dodatku funkcyjnego dla wychowawców klas (oddziałów) o 50 zł., do
poziomu 130 zł. miesięcznie. Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię NSZZ Solidarność
Oddział Wysokie Mazowieckie. ZNP nie przesłało opinii pisemnej w ustawowym terminie,
co jest tożsame z opinią pozytywną.
Przewodniczący Komisji Kultury i Oświaty Stanisław Chmielewski – poinformował, że
komisja na posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, w którym określa się, że
nauczycielowi, któremu powierzono wychowawstwo klasy przysługuje dodatek w wysokości
130 zł miesięcznie.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik – poinformował, że w projekcie uchwały był
zapis „80-130 zł”, a po Komisji Kultury i Oświaty widełka zostały wykreślone, i pozostał
zapis :nauczycielowi, któremu powierzono wychowawstwo klasy (oddziału) przysługuje
dodatek w wysokości 130 zł miesięcznie”.
Radny Lech Jamiołkowski – podziękował Panu Burmistrzowi i radnym za podjęcie decyzji
dotyczącej podwyższenia dodatku za wychowawstwo klasy.
Wrócił do kwestii dodatku motywacyjnego, informując że w roku ubiegłym składał pisemną
interpelację na temat zwiększenia również i tego dodatku, który wynosi od 50 zł do 20%
wynagrodzenia zasadniczego.
Aby uniknąć wypłacania jednorazowego dodatku uzupełniającego można byłoby rozważyć
możliwość podwyższenia również dodatku motywacyjnego.

Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko – odniósł się do kwestii podwyższenia dodatku za
wychowawstwo klasy, stwierdzając, że był to słuszny wniosek. Z przeprowadzonej analizy
wynika, że jest to najwyższy dodatek ze wszystkich szkół w powiecie. W skali całego roku
podwyżka ta będzie kosztowała budżet miasta ponad 90 tys zł.
Jeśli chodzi o dodatek motywacyjny – 20% najniższego wynagrodzenia daje kwotę 400 zł.
Nie jest to mała kwota, dlatego należy to na razie pozostawić bez zmian.
Z prowadzonej analizy wynika, że dodatki uzupełniające będą wypłacane również i w tym
roku.
Zdaniem Burmistrza dyrektorzy wiedzą najbardziej, jak pracują nauczyciele i dlatego powinni
mieć wpływ na wysokość dodatków motywacyjnych. Ponadto mimo możliwości nie ingeruje
w arkusze organizacyjne szkół.
Budżet nie określa kwoty pieniędzy na dodatki motywacyjne. Dyrektorzy piszą wniosek na
konkretną kwotę, którą burmistrz musi zapewnić.
Radny Lech Jamiołkowski – uważa, że jeżeli i tak dodatki uzupełniające są wypłacane, to
można byłoby przekalkulować i kwotę za dodatek motywacyjny podwyższyć. To
zmotywowałoby nauczycieli do lepszej pracy z dziećmi i młodzieżą.
Z odpowiedzi burmistrza na złożoną interpelację w sprawie dodatków motywacyjnych nic nie
wynika.
Burmistrz Miasta poinformował, że wypłacanie dodatków uzupełniających wynika z faktu, że
nie da się dokładnie wyliczyć kwoty w ciągu roku.
W budżecie miasta po stronie dochodów widnieje zapis, rubryka – subwencja oświatowa. Po
drugiej stronie są wydatki. Łatwo można wyliczyć różnicę pomiędzy subwencją oświatową,
jaka wpływa do budżetu miasta, a wydatkami, jakie samorząd ponosi na funkcjonowanie
oświaty.
Burmistrz zwrócił się do radnego o wyliczenie tej kwoty i wskazanie jednocześnie jednej
szkoły w powiecie, w której są takie warunki, jak w miejscowych szkołach, biorąc pod uwagę
zaplecze lokalowe oraz inne aspekty m.inn. zajęcia na pływalni, funkcjonowanie logopedy,
psychologa, pedagoga itp. Należy wziąć również pod uwagę, że w naszym mieście nie ma
problemu związanego z brakiem miejsc w przedszkolach. Wszystkie dzieci zostały przyjęte.
Nie ma powodu do narzekania. Funkcjonowanie samorządu polega nie tylko na utrzymaniu
jednostek oświatowych, ale również zadania inwestycyjne.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik – poinformował, że wszystkie tego typu zmiany
wymagają konsultacji ze związkami zawodowymi. Na dzień dzisiejszy konsultacjom była
poddana uchwała, w której zmianie ulega dodatek za wychowawstwo klasy. Biorąc to pod
uwagę, dokonanie innych zmian spowoduje wszczęcie postępowania nadzorczego.
Dlatego też proponuje się w dniu dzisiejszym podjęcie uchwały o treści konsultowanej ze
związkami zawodowymi.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poddał pod głosowanie stawkę dodatku za
wychowawstwo klasy w kwocie 130 zł.
Na stan rady 15, w obradach uczestniczy 15 radnych, za zaproponowaną stawką głosowało 15
radnych.
Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie regulaminu
określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę
lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i za godziny zastępstw doraźnych oraz nagród nauczycielom zatrudnionym
w przedszkolach i szkołach miejskich.
Na stan rady 15, w obradach uczestniczy 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 15
radnych (uchwała Nr XXVII/104/15 w załączeniu)

Ad. 10
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości odpłatną
służebnością przesyłu.
Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko poinformował, że zgodnie z przepisami 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 1470 przy ul. Jagiellońskiej w Wysokiem Mazowieckiem związane
jest z przebiegiem trasy projektowanego przyłącza gazowego średniego ciśnienia dla
zaspokojenia zapotrzebowania realizowanego w sąsiedztwie obiektu usługowo-handlowego.
Dlatego też, w świetle obowiązujących przepisów zgoda Rady Miasta jest wymagana.
Operat szacunkowy jest opracowany.
Komisja Funkcjonowania Miasta pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na obciążenie nieruchomości odpłatną służebnością przesyłu.
Na stan rady 15, w obradach uczestniczy 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 15
radnych (uchwała Nr XXVII/105/15 w załączeniu)
Ad. 11
Interpelacje i wnioski radnych.
Radny Radosław Gorczyca – poruszył sprawę przebudowy drogi nr 66 i zapytał o możliwość
ujęcia w projekcie większej ilości parkingów na ul. 1 Maja i Zambrowskiej.
Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko – poinformował, że dokumentacja na budowę drogi 66
będzie wykonana decyzją ZRID. Dlatego, jeżeli będzie trzeba gruntu na ścieżki rowerowe czy
parkingi, będzie możliwość poszerzenia pasa drogowego.
Na posiedzeniu komisji Funkcjonowania Miasta była prośba, aby radni przemyśleli i zgłosili
swoje propozycje dotyczące przebudowy drogi.
Planowany odcinek do przebudowy – od złomowiska przy ul. Zambrowskiej do Mystek.
Zakres obejmował będzie pełną infrastrukturę, kanalizację sanitarną, deszczową, wodociąg.
Ponadto planowana jest wyodrębniona ścieżka rowerowa. Rozważane są również możliwości:
- budowy rond przy ul. 1 Maja i Długiej oraz przy Szkole Podstawowej Nr 1,
- wykonanie wjazdu z ul. Zambrowskiej na parking przy kaplicy,
- wykonanie wjazdu na osiedle Południe od ul. 1 Maja,
- wykonanie lewoskrętu do wsi Mystki.
Obecnie porozumienie wprowadzane jest na listę inwestycji w Ministerstwie Infrastruktury.
Radny Marek Kajurek – zgłosił wniosek płynący z Zespołu Szkół Zawodowych o
zamontowanie progu spowalniającego lub wprowadzenie innego rozwiązania, które
spowodowałoby większe bezpieczeństwo pieszych przy szkole. Wniosek argumentowany jest
tym, że duża grupa młodzieży dojeżdża do szkoły autami. Kierowcom nie zawsze towarzyszy
rozsądek. W ostatnim czasie miał tam miejsce wypadek, potrącona została osoba na przejściu
dla pieszych.

Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko – poinformował, że przeanalizuje sytuację i podejmie
stosowne działania. Jest duża grupa ludzi przeciwnych progom spowalniającym dlatego
rozważone zostaną inne rozwiązania.
Ad. 12
Sprawy różne.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poinformował o rozstrzygnięciach nadzorczych
dotyczących stwierdzenia nieważności § 5 w uchwale Rady Miasta Nr XXV/95/16 oraz Nr
XXV/96/16 (wcześniej do Rady wpłynęło pismo informujące, obecnie rozstrzygnięcie
nadzorcze)
W dalszej części Przewodniczący Rady Miasta odczytał informację Naczelnika Urzędu
Skarbowego w Wysokiem Mazowieckiem dotyczącą analizy oświadczeń majątkowych.
Ad. 13
Zapytania i wolne wnioski.
Radny Karol Nowicki – poinformował o planowanej rozbudowie pogotowia ratunkowego w
Wysokiem Mazowieckiem. W tym miejscu podziękował wszystkim, którzy wsparli
inicjatywę.
Ponadto poinformował, że w 2018 roku planowana jest zmiana polegająca na wykluczeniu ze
składu karetki lekarza. Będą jeździli tylko ratownicy medyczni.
Na zakończenie wypowiedzi w podziękowaniu za wsparcie finansowe Stowarzyszenia
Cykliści rozdał wszystkim kalendarze na Nowy Rok.
Radny Marcin Wojtkowski – poinformował, że wzorem roku ubiegłego planowany jest mecz
piłki halowej połączony ze zbiórką artykułów spożywczych, chemicznych, słodyczy itp. na
paczki świąteczne dla potrzebujących rodzin z terenu Miasta. Szczegóły dotyczące terminu
będą podane po szczegółowych ustaleniach.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad o godz. 13 00 Przewodniczący Rady
Miasta Józef Sokolik zamknął posiedzenie.
Protokołowała
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