PROTOKÓŁ Nr XII
z Sesji Rady Miasta przeprowadzonej w dniu 19 grudnia 2016 roku w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta w Wysokiem Mazowieckiem.
Otwarcie sesji nastąpiło o godz. 1300.
Na ustawowo 15 osobowy stan Rady Miasta w obradach uczestniczyło 14 radnych
w związku, z czym obrady były prawomocne.
Nieobecny radny Grzegorz Ostrowski – usprawiedliwiony.
Otwarcia XXIX Sesji Rady Miasta dokonał Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik.
Powitał zaproszonych gości: Burmistrza Miasta Jarosława Siekierko, Zastępcę Burmistrza
Miasta Ewę Konarzewską i radnych Rady 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 XXVII i XXVIII Sesji Rady Miasta.
4. Sprawozdanie z realizacji uchwał z ostatniej sesji i działalności Burmistrza Miasta.
5. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu miasta na 2017 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2016-2025.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej Związkowi Gmin Wiejskich
Województwa Podlaskiego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy na czas dłuższy niż trzy lata.
10. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczonych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok.
12. Interpelacje i wnioski radnych.
13. Sprawy różne.
14. Zapytania i wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady zapytał, czy do porządku obrad ktoś z radnych ma uwagi lub wnioski.
Nie zgłoszono.
Rada Miasta przyjęła porządek obrad XXIX sesji do realizacji.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z XXVII i XXVIII Sesji Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Miasta zapytał, czy radni mają uwagi lub wnioski do protokołów z
XXVII i XXVIII sesji Rady Miasta.
Nie zgłoszono.
Przewodniczący stwierdził, że protokoły zostały przez Radę przyjęte.
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:

- powołanej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia
w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę
obwodnic od strony południowej miasta Wysokie Mazowieckie.
Zamówienie obejmowało 2 części: część pierwsza – droga zbiorcza łącząca ul. Ludową z ul. 1
Maja wraz z infrastrukturą towarzyszącą: ciągi piesze, ścieżki rowerowe, oświetlenie uliczne,
kanalizacja sanitarna, deszczowa i wodociąg,
Część druga - droga zbiorcza łącząca ul. Szpitalną z ul. 1 Maja wraz z infrastrukturą
towarzyszącą: ciągi piesze, ścieżki rowerowe, oświetlenie uliczne, kanalizacja sanitarna,
deszczowa i wodociąg,
Wpłynęły 3 oferty.
Na część I zamówienia wyłoniona została najkorzystniejsza oferta firmy Drogowskaz z
Białegostoku za kwotę 159 285 zł.
Na część II zamówienia wyłoniona została najkorzystniejsza oferta firmy Drogowiec z
Białegostoku za kwotę 168 510 zł.
- powołanej komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnych przetargów nieograniczonych
na sprzedaż nieruchomości gruntowych (dotyczy ul. Warszawskiej)
W wyniku przeprowadzonego przetargu sprzedano 7 działek. Łącznie sprzedano 32 działki.
- możliwości zdobycia dofinansowania przez mieszkańców miasta, na dostawę i montaż
indywidualnych instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii do produkcji energii
elektrycznej i cieplnej. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego - Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii istnieje
możliwość ubiegania się o dofinansowanie związane z budową instalacji. W ramach konkursu
można ubiegać się o dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych. Pozostały koszt 15%
realizacji przedsięwzięcia stanowić będzie wkład własny mieszkańca. Dofinansowanie
dotyczy dostawy i montażu:
– instalacji fotowoltaicznych (produkcja energii elektrycznej z energii słonecznej)
– kolektorów słonecznych (produkcja energii cieplnej z energii słonecznej).
Szacowane
koszty
inwestycji
dla
poszczególnych
zadań
będą
wynosiły:
– dla instalacji fotowoltaicznej – ok 8.000 zł brutto dla 1 kW (dla domu jednorodzinnego, w
którym mieszka 4 osobowa rodzina preferowana jest instalacja o mocy 3 kW, której koszt
wyniesie ok. 24 000 zł brutto)
– dla instalacji kolektorów słonecznych – ok. 16 000 – 20 000 zł brutto.
Wszystkie osoby zainteresowane ubieganiem się o dofinansowanie i przystąpieniem do
programu proszone są o wypełnienie dołączonej deklaracji wraz z podaniem informacji jakimi
instalacjami są Państwo zainteresowani, tj.:
– panele fotowoltaiczne
– kolektory słoneczne
– panele fotowoltaiczne i kolektory słoneczne.
Dofinansowanie dotyczy wyłącznie osób fizycznych (mieszkańców domów jednorodzinnych,
w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza).
Radni nie zgłosili pytań ani uwag do złożonej przez Burmistrza Miasta informacji.
Informacja Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym została przyjęta.
Ad. 5
Podjęcie uchwały w sprawie budżetu miasta na 2017 rok.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poinformował, że wszyscy radni zarządzenie
Burmistrza Miasta z dnia 7 listopada 2016 roku w sprawie projektu budżetu miasta na 2017
rok otrzymali w materiałach.

Przed Sesją odbyły się posiedzenia komisji, podczas których burmistrz lub pani skarbnik
omawiali przedmiotowy projekt budżetu.
Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko – poinformował, że budżet miasta opiewa na kwotę 44
mln zł, z czego 27% przeznacza się na inwestycje. Miasto nie jest zadłużone, nie mamy
kredytów i na 2017 rok nie planujemy zaciągać.
Na remont MOK-u wpisane są na razie 2 mln zł. Liczymy na to, że uda się pozyskać środki
zewnętrzne.
Poza tym w budżecie wpisanych jest dużo inwestycji, drogowe, infrastrukturalne,
dokumentacyjne – na kolejne lata.
Do budżetu wprowadza się jedną autopoprawkę, wynikającą z przeprowadzonego przetargu
na opracowanie dokumentacji na obwodnice. W budżecie wpisana była kwota 300 tys zł,
jednak w wyniku przeprowadzonego postępowania musimy zapewnić kwotę 330 tys zł.
Dlatego też 30 tys zł przesuniemy z chodników, na które zapisana była kwota 500 tys zł.
W zakresie dróg publicznych wojewódzkich udziela się pomoc finansową dla Województwa
Podlaskiego na realizację zadania: Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi
wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Roszki Wodźki – Wysokie Mazowieckie
w kwocie
50 000 zł
W ramach inwestycji drogowo-transportowych planuje się:
1. opracowanie dokumentacji na przebudowę Dworca PKS w Wysokiem Mazowieckiem w
kwocie 120 000 zł
2. realizację projektu p.n. „Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Wysokie
Mazowieckie poprzez przebudowę ulicy Podlaskiej, Przechodniej oraz Prusa kwota 3 800
000 zł w tym:
- środki z budżetu państwa (w ramach rozwoju gminnej infrastruktury drogowej na lata
2016-2019) w wysokości 1 891 432zł
- środki z budżetu powiatu wysokomazowieckiego w wysokości 945 716 zł
- środki ze Spółdzielni Mleczarskiej MLEKOVITA w wysokości 180 000 zł
- środki własne 782 852 zł
3. opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi nr 66 na odcinku przejścia przez Wysokie
Mazowieckie ( ulica 1 Maja) kwota 400 000 zł
4. budowa chodników na os. Kardynała Wyszyńskiego, ulicy Akacjowej, Kwiatowej,
Edmunda Pawłowskiego i Plac Odrodzenia ) kwota 470 000 zł
5. opracowanie dokumentacji technicznej na drogę przy stadionie kwota 30 000 zł
6. Budowa parkingu przy ulicy Armii Krajowej kwota 300 000 zł
7. Dokumentacja na budowę ulicy Rotmistrza Witolda Pileckiego i Kapitana Kazimierza
Kamieńskiego kwota 30 000 zł
8. Korytowanie ulicy Popiełuszki i Świętego Andrzeja Boboli kwota 150 000 zł
9. Dokumentacja techniczna na budowę obwodnic od strony południowej miasta kwota
330 000 zł
10. Zakup gruntu pod ulice miejskie kwota 300 000 zł
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poprosił o opinie komisji do projektu budżetu
miasta na 2017 rok.
Przewodniczący Komisji Kultury i Oświaty Stanisław Chmielewski, Przewodniczący Komisji
Funkcjonowania Miasta Sławomir Uszyński, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marcin
Wojtkowski, Z-ca Przewodniczącego Komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej Karol
Nowicki oraz Przewodniczący Komisji Finansowej Andrzej Kamianowski przedstawili
pozytywne opinie komisji do projektu budżetu miasta na 2017 rok.

Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik – przedstawił radnym opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Miasta Wysokie
Mazowieckie na rok 2017.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik odczytał projekt uchwały w sprawie budżetu
miasta na 2017 rok.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu budżetu miasta na 2017 rok.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poddał pod głosowanie projekt budżetu miasta na
2017 rok.
Na stan rady 15 w obradach uczestniczy 14 radnych. Za podjęciem uchwały w sprawie
budżetu miasta na 2017 rok głosowało 14 radnych (uchwała Nr XXIX/108/16 w załączeniu)
Ad. 6
Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2020.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik – przedstawił radnym opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie WPF miasta
Wysokie Mazowieckie na lata 2017-2020.
Przewodniczący Komisji Finansowej Andrzej Kamianowski – przedstawił pozytywną opinię
komisji w powyższej sprawie.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poddał pod głosowanie projekt Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2017-2020.
Na stan rady 15 w obradach uczestniczy 14 radnych. Za podjęciem uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2017-2020
głosowało 14 radnych (uchwała Nr XXIX/109/16 w załączeniu)
Ad. 7
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2016-2025.
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Monika Wiczołek – poinformowała, że
zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r., do zadań własnych gminy o
charakterze obowiązkowym należy ,,opracowanie i realizacja gminnej strategii
rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów
pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których
celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka”. W związku z tym, iż
poprzednia Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w mieście Wysokie
Mazowieckie obowiązywała na lata 2006 – 2015, należało opracować aktualny dokument.
Przewodniczący Rady poprosił o opinię komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej.
Z-ca Przewodniczącego Komisji Karol Nowicki przedstawił pozytywną opinię komisji do
strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych miasta Wysokie Mazowieckie na lata
2016-2025.

Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poinformował o propozycji dotyczącej zmiany
zapisu w uchwale oraz w załączniku – zapis „miasta Wysokie Mazowieckie” zamienić na „w
mieście Wysokie Mazowieckie”.
Po przeanalizowaniu proponowanej zmiany, Rada Miasta postanowiła o pozostawienie
dotychczasowego zapisu.
Ponadto nie zgłoszono żadnych uwag do przedstawionego materiału.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie
przyjęcia strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych miasta Wysokie Mazowieckie na
lata 2016-2025.
Na stan rady 15 w obradach uczestniczy 14 radnych. Za podjęciem uchwały w sprawie
przyjęcia strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych miasta Wysokie Mazowieckie na
lata 2016-2025 głosowało 14 radnych (uchwała Nr XXIX/110/16 w załączeniu)
Ad. 8
Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej Związkowi Gmin Wiejskich Województwa
Podlaskiego.
Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko poinformował, że na poprzednich sesjach
Przewodniczący odczytywał wniosek Związku Gmin Wiejskich o dofinansowanie
konserwacji i renowacji pomników polskich na Białorusi.
Po zainteresowaniu się tematem i przeprowadzonej analizie proponuje się wprowadzenie do
budżetu miasta 5 tys zł dotacji na wykonanie konserwacji „Kolumny 3 Maja” w Leonpolu na
Białorusi. Szczegóły dotacji zostaną określone w umowie.
Burmistrz poinformował, że inne samorządy również wspierają podobnymi dotacjami
Związek Gmin Wiejskich w celu wsparcia kultury polskiej i dziedzictwa narodowego,
pamięci historycznej i patriotyzmu wśród Polaków na Wschodzie (Białorusi, Litwie i
Ukrainie)
Przewodniczący Komisji Finansowej Andrzej Kamianowski – poinformował, że komisja
jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej
Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie
pomocy finansowej Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.
Na stan rady 15 w obradach uczestniczy 14 radnych. Za podjęciem uchwały w sprawie
pomocy finansowej Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego głosowało 14
radnych (uchwała Nr XXIX/111/16 w załączeniu)
Ad. 9
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy na czas dłuższy niż trzy lata.
Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko poinformował, że dyrektor Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa w Łomży wystąpił z prośbą o zawarcie umowy dzierżawy na parking
przy placówce w naszym mieście w trybie bezprzetargowym.
Jednostka samorządu terytorialnego Miasta Wysokie Mazowieckie jest właścicielem
nieruchomości gruntowej o pow. 1790 m 2, położonej przy ul. Szpitalnej w Wysokiem

Mazowieckiem, dotychczas użytkowanej przez Podlaski Oddział Regionalny Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako parking na podstawie umowy dzierżawy z
dnia 30 stycznia 2008 roku wraz z aneksami przedłużającymi dzierżawę przedmiotowej
nieruchomości do dnia 05 grudnia 2016 roku.
Dotychczasowy najemca, przez cały okres obowiązywania umowy użytkował nieruchomość
zgodnie z jej przeznaczeniem i określonymi warunkami a przed upływem terminu
obowiązywania umowy, wystąpił do Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie z wnioskiem
o jej przedłużenie do dnia 06 grudnia 2026 roku. Ze względu na wnioskowaną zmianę
powierzchni nieruchomości należało wykonać nowy operat szacunkowy dotyczący określenia
wartości dzierżawy, zgodnie z którym wartość czynszu w stosunku rocznym wynosi netto
2 957,00 zł plus 23% VAT co daje kwotę 3 637,11 zł za 500 m 2. W związku z powyższym
miesięczny czynsz dzierżawny wynosi 303,09 zł brutto.
Zawarcie umowy użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3
lata lub na czas nieoznaczony, stosownie do treści art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami następuje w drodze przetargu, lecz rada miasta może
wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu jej zawarcia, ponieważ
zgodnie z zapisem art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres
zwykłego zarządu, dotyczących m. in. zasad wydzierżawiania lub wynajmowania na czas
oznaczony dłuższy niż 3 lata (tak jak w tym przypadku) lub na czas nieoznaczony należy do
wyłącznej właściwości rady gminy.
Biorąc pod uwagę zainteresowanie wnioskodawcy odnośnie dalszego użytkowania
nieruchomości na dotychczasowych warunkach i zgodnie z przeznaczeniem, zasadnym jest
podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy zgodnie z wnioskiem do dnia 06 grudnia 2026 roku.
Przewodniczący Komisji Funkcjonowania Miasta Sławomir Uszyński – poinformował, że
komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas dłuższy niż trzy
lata.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie
wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas
dłuższy niż trzy lata.
Na stan rady 15 w obradach uczestniczy 14 radnych. Za podjęciem uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas
dłuższy niż trzy lata głosowało 14 radnych (uchwała Nr XXIX/112/16 w załączeniu)
Ad. 10
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczonych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko poinformował, że w obowiązującej w naszym mieście
uchwale w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczonych usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi – brakuje zapisu określającego tryb i sposób zgłaszania przez
właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez

przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez
prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Dlatego też w proponowanym projekcie uchwały znalazł się stosowny zapis.
Burmistrz Miasta poinformował również, że do końca roku mamy podpisaną umowę z
ZWKiEC Sp. z o.o. na odbieranie i wywóz odpadów. Ogłoszony został kolejny przetarg.
W nowej ustawie, która weszła w życie miał pojawić się zapis, że dla swoich spółek można
zlecać zadanie in-house tj. z wolnej ręki, jednak pojawił się zapis, że można zlecić własnej
spółce, ale w przypadku, gdy spółki, które wykonują na rzecz samorządu powyżej 90%
usług.
Przewodniczący Komisji Funkcjonowania Miasta Sławomir Uszyński – poinformował, że
komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w
sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczonych usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w
zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poddał pod głosowanie uchwałę zmieniającą
uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczonych usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Na stan rady 15 w obradach uczestniczy 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14
radnych (uchwała Nr XXIX/113/16 w załączeniu)
Ad. 11
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok.
Skarbnik Miasta Krystyna Załuska poinformowała, że proponowane zmiany w budżecie
dotyczą:
I. Zwiększenia dochodów własnych z tytułu :
1. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości o kwotę 346 050 zł
2. podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 140 000 zł
3. wpływu od innych samorządów za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich kwota
100 000 zł
4. zwiększenia dochodów i wydatków na realizację Projektu p.n. „ Wzrost jakości oferty
edukacyjnej Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-20120 Osi
Priorytetowej III: Kompetencje i Kwalifikacje Działania 3.1 Kształcenie i Edukacja
Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji
przedszkolnej w kwocie 133 641 zł
II. Zmniejszenia własnych dochodów budżetowych z tytułu opłaty adiacenckiej i odsetek o
kwotę 69 000 zł oraz wpływów podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę
150 000 zł.
III. Zwiększenia wydatków budżetowych z przeznaczeniem na:
1. odprowadzenie podatku VAT kwota 130 000 zł
2. gospodarkę odpadami z przeznaczeniem na pokrycie kosztów systemu gospodarowania
odpadami określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kwota
70 000 zł

3. dokończenie remontu ogrodzenia Przedszkola Miejskiego Nr 1 kwota 7 050 zł
4. Na bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej Nr1(wynagrodzenia i prace remontowe)
kwota 160 000 zł
IV. Przeniesień wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami na
zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem realizowane przez:
1. Urząd Miasta (remont kanałów deszczowych w mieście, montaż dekoracji świątecznych
na terenie miasta, zakup komputera dla Straży Miejskiej, dowóz dzieci niepełnosprawnych
do szkół oraz umyślne płoszenie i niepokojenie gawronów i kawek metodą sokolniczą, a
także edukacja w tym zakresie na łączną kwotę 46 000 zł
2. Szkołę Podstawową Nr 1 (wynagrodzenia osobowe) na kwotę 26 600 zł, zgodnie ze
złożonym wnioskiem
3. Przedszkole Miejskie Nr 2 (wkład własny na realizację Projektu z EFS) na kwotę 23 820
zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem
V. Zwiększenie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów
oświatowych jednostek budżetowych – Szkoły Podstawowej Nr 1 o kwotę 6 500 zł, zgodnie
ze złożonym wnioskiem.
Przewodniczący Komisji Finansowej Andrzej Kamianowski– poinformował, że komisja
jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2016
rok.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmian
w budżecie na 2016 rok.
Na stan rady 15 w obradach uczestniczy 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14
radnych (uchwała Nr XXIX/114/16 w załączeniu)
Ad. 12
Interpelacje i wnioski radnych.
Nie zgłoszono.
Ad. 13
Sprawy różne.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poinformował, że wszyscy radni otrzymali
propozycję planu pracy rady miasta na przyszły rok. Plan zawiera przede wszystkim tematy
wynikające z przepisów prawa. Jednak jak wiadomo z doświadczeń lat minionych – w ciągu
roku pojawią się inne tematy czy problemy, którymi Rada będzie musiała się zająć i które
będą wprowadzane w przypadku pojawienia się takiej potrzeby.
Radni nie zgłosili uwag.
Przewodniczący Komisji Finansowej Andrzej Kamianowski – zgłosił propozycję komisji
dotyczącą zmiany informacji Powiatowego Urzędu Pracy: „Zapoznanie z informacją
dotyczącą sytuacji na rynku pracy w mieście Wysokie Mazowieckie.
Pozostałe komisje nie zgłosiły uwag.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poddał pod głosowanie plan pracy Rady Miasta
na 2017 rok z zaproponowaną zmianą.
Na stan rady 15, w obradach uczestniczy 14 radnych. Za przyjęciem planu pracy Rady Miasta
na 2017 rok głosowało 14 radnych

Ad. 14
Zapytania i wolne wnioski.
Radny Lech Jamiołkowski – zapytał o możliwość pomocy służb miejskich przy odśnieżaniu
chodnika przy posesji osoby starszej, która samodzielnie nie jest w tanie tego zrobić.
Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko – poinformował, że odśnieżanie chodnika leży w
obowiązku właściciela posesji. Jeżeli są przypadki, kiedy trzeba osobom starszym pomów, to
takie działania są podejmowane. Należy zgłosić kogo dotyczy i adres posesji.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad o godz. 1410 Przewodniczący Rady Miasta Józef
Sokolik zamknął posiedzenie.
Protokołowała
Monika Borecka
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