PROTOKÓŁ Nr I
z Sesji Rady Miasta przeprowadzonej w dniu 7 lutego 2017 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 XXX 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.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie obrad.
Przyjęcie porządku obrad Sesji Rady Miasta.
Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Miasta.
Sprawozdanie z realizacji uchwał z ostatniej sesji i działalności Burmistrza Miasta.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Miasta
Wysokie Mazowieckie na lata 2017-2020.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy.
9. Zapoznanie ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez
jednostkę samorządu terytorialnego.
10. Przyjęcie planów pracy komisji Rady Miasta na rok 2017.
11. Zatwierdzenie planu pracy i planu kontroli komisji rewizyjnej na rok 2017.
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 XXX sesji do realizacji.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Miasta zapytał, czy radni mają uwagi lub wnioski do protokołu z
XXIX 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:

- wniesieniu aportu na rzecz Zakładu Wodociągów Kanalizacji i Energetyki Cieplnej Spółka z
o. o. z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem, ul. 1 Maja 6 (kanalizacja sanitarna z
przyłączami w ul. Ogrodowej)
- powołaniu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie usługi polegającej na
odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu
Miasta Wysokie Mazowieckie”.
Wpłynęła jedna oferta Zakładu Wodociągów Kanalizacji i Energetyki Cieplnej Sp. z o.o na
kwotę 659.988,00 zł.
- powołaniu zespołu koordynacyjnego do spraw wprowadzenia reformy edukacji na terenie
Miasta Wysokie Mazowieckie,
- powołaniu komisji konkursowej w celu oceny złożonych wniosków o przyznanie w 2017
roku wsparcia finansowego na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w mieście
Wysokie Mazowieckie,
Zgodnie z Uchwałą Nr XXI/109/12 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 31
sierpnia 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu w mieście
Wysokie Mazowieckie w ustalonym terminie wpłynęły dwa wnioski.
1. Na „Szkolenie i prowadzenie drużyny seniorów i drużyn młodzieżowych piłki
nożnej oraz piłki siatkowej” wniosek złożył Miejski Klub Sportowy RUCH Wysokie
Mazowieckie ul. 1 Maja 14, 18-200 Wysokie Mazowieckie w kwocie 550 000,00 zł.
2. Na „Szkolenie i prowadzenie drużyny seniorów i drużyn młodzieżowych tenisa
stołowego w rozgrywkach ligowych oraz turniejach” wniosek złożył Klub Tenisa Stołowego
w Wysokiem Mazowieckiem ul. Ludowa 19, 18-200 Wysokie Mazowieckie w kwocie
15 000,00 zł.
Ponieważ przedłożone wnioski spełniają wszystkie wymogi zawarte w powyższej
uchwale wobec tego z Miejskim Klubem Sportowym RUCH Wysokie Mazowieckie zostanie
podpisana umowa o udzielenie dotacji na „ Szkolenie i prowadzenie drużyny seniorów i
drużyn młodzieżowych piłki nożnej oraz piłki siatkowej” w 2017 roku w kwocie 550 000,00
zł. i z Klubem Tenisa Stołowego zostanie podpisana umowa o udzielenie dotacji na
„Szkolenie i prowadzenie drużyny seniorów i drużyn młodzieżowych tenisa stołowego w
rozgrywkach ligowych oraz turniejach” w 2017 roku w kwocie 15 000,00 zł.
- ustalonym na dzień 9 lutego br. terminie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu
uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji,
-powołaniu komisji do przeprowadzenia postępowania o wyłonienie wykonawcy w konkursie
ofert cenowych na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie budowy
ulic Rotmistrza Witolda Pileckiego i Kapitana Kazimierza Kamieńskiego w Wysokiem
Mazowieckiem wraz z oświetleniem ulicznym,
Wpłynęło 7 ofert. Najniższa na kwotę 29 950,00 zł, najwyższa na kwotę 76 752,00 zł.
Wyłoniono najkorzystniejszą ofertę firmy BW Projekt Bartosz Wojtkowski Piłaki Wielkie
Pozezdrze.
Przeprowadzonym w dniu 22 grudnia 2016 roku w Urzędzie Miasta spotkaniu, w którym
udział wzięli m.in. wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit, wiceminister
rozwoju Witold Słowik oraz dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
Krzysztof Kondraciuk, wicewojewoda podlaski Jan Zabielski. Wiceminister Jerzy Szmit
podczas wizyty w naszym mieście zatwierdził inwestycję ważną dla naszego miasta i
przekazał na ręce Dyrektora GDDKiA Krzysztofa Kondraciuka do realizacji. Inwestycja –
rozbudowa drogi krajowej Nr 66 na odcinku przejście przez miasto Wysokie Mazowieckie
rozpocznie się od opracowania dokumentacji projektowej.
W tym celu zawarte zostało porozumienie z Dyrekcją GDDKiA Oddział w Białymstoku w
sprawie przygotowania i finansowania przedsięwzięcia, w którym Miasto oświadcza, że jest

inicjatorem przedsięwzięcia, przeprowadzi procedurę przetargową na opracowanie
dokumentacji, w której będzie uczestniczył przedstawiciel GDDKiA oraz pokryje koszty jej
wykonania. Opracowanie dokumentacji nastąpi w 2017 roku, natomiast realizacja inwestycji
rozpocznie się w 2018 roku. W dniu 17 lutego br. odbędzie się przetarg na wyłonienie
projektanta, który opracuje dokumentację na tę inwestycję.
Burmistrz stwierdził, że będzie to ogromna inwestycja drogowa, długo wyczekiwana, do
realizacji której przyczynił się w dużej mierze Pan Minister Krzysztof Jurgiel, za co bardzo
serdecznie dziękuje.
Również w dniu 17 lutego 2017 roku w Urzędzie Miasta Wysokie Mazowieckie, odbędzie
się spotkanie inwestora, jednostki projektowej z zainteresowanymi mieszkańcami gminy
Wysokie Mazowieckie i miasta Wysokie Mazowieckie.
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku opracowuje projekt pn. Budowa i
rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i
niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Roszki Wodźki – Wysokie Mazowieckie wraz
z obejściem miejscowości Brok i Mazury. Planowana rozbudowa zlokalizowana jest na
terenie dwóch gmin: Sokoły i Wysokie Mazowieckie na długości około 20km.
W dalszej części Burmistrz poinformował, o przygotowywanych i składanych wnioskach o
środki zewnętrzne na remont budynku Miejskiego Ośrodka Kultury. Wniosek do
Ministerstwa Kultury na 2 mln zł (1 mln na 2017rok i 1 mln na 2018 rok). Jeżeli wniosek ten
nie uzyska akceptacji, będziemy czynili starania w celu pozyskania pieniędzy z rewitalizacji.
Jeśli i to się nie powiedzie, inwestycję rozpoczynamy w ramach środków własnych.
W ostatnim czasie podpisana została umowa o dofinansowanie z Lokalnej Grupy Działania na
modernizację fontanny w parku, obecnie jest przygotowywany wniosek na remont stołówki w
Przedszkolu Miejskim Nr 2.
W związku z ogłoszeniem dotyczącym możliwości dofinansowania dla mieszkańców miasta
do kolektorów słonecznych – wpłynęło 215 deklaracji. W związku z tym złożone zostało
zapytanie ofertowe na wybór firmy, która przeprowadzi weryfikację terenową i sporządzi
dokumentację techniczną.
Na zakończenie wypowiedzi Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko poinformował, że będzie
wnioskował o zwołanie jeszcze jednej Sesji Rady Miasta w bieżącym miesiącu. Wynika to, z
konieczności wprowadzenia reformy oświaty. Planuje się utworzenie drugiej szkoły
podstawowej. Obecnie analizowane są różne warianty wdrożenia reformy, tak, aby odbyło się
to z korzyścią dla uczniów i bez szkody na nauczycieli.
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 przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Miasta Wysokie
Mazowieckie na lata 2017-2020.
Monika Wiczołek Kierownik MOPS poinformowała, że stosownie do ustawy o pomocy
społecznej z dnia 12 marca 2004r., organem uprawnionym do opracowania i wdrażania
lokalnych programów pomocy społecznej jest Rada Gminy. Wobec zamiaru aplikowania
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej o środki zewnętrzne istnieje zasadność przyjęcia
powyższego programu.

Radni nie zgłosili uwag do informacji.
Pozytywną opinię Komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej przedstawił Przewodniczący
Komisji Grzegorz Ostrowski.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik – poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie
przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Miasta Wysokie Mazowieckie na lata
2017-2020.
Na stan rady 15, w obradach uczestniczy 15 radnych. Za przyjęciem Programu Aktywności
Lokalnej dla Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2017-2020 głosowało 15 radnych
(uchwała Nr XXX/115/17 w załączeniu)
Ad. 6
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości.
Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko – poinformował, że jedną ze stawek podatku od
nieruchomości jest 2% podatek od budowli.
W grudniu 2015 roku oddana została do użytku stacja wodociągowa i oczyszczalnia ścieków.
Obiekt ten został wydzierżawiony dla ZWKiEC Sp. z o.o. Z tego tytułu do budżetu miasta
wpływa 6 tys zł miesięcznie. Ponadto 2% podatku od budowli w przypadku ZWKiEC to
kwota 260 tys zł. W przypadku gdyby kwota ta odprowadzona została do budżetu miasta,
musiałaby zostać ujęta w kosztach działalności firmy, jak również ujęta w taryfie dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Aby nie podwyższać
ceny wody i ścieków, proponuje się uchwalenie odrębnej stawki podatku na poziomie 1% od
budowli wykorzystywanych do zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego
oczyszczania ścieków.
Spółka w dalszym ciągu będzie płaciła takie same podatki jak dotychczas tj. od pozostałych
budowli stawka określona została na poziomie 2%.
Miasto nie otrzyma 260 tys zł, ale cena wody i odprowadzenia ścieków dla mieszkańców
miasta nie ulegnie zmianie.
Miasto nie jest zadłużone, nie posiadamy kredytów i zobowiązań dlatego możemy pozwolić
sobie na podjęcie takiej decyzji.
Przewodniczący Komisji Finansowej Andrzej Kamianowski przedstawił pozytywną opinię
komisji w przedmiotowej sprawie.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik – poddał pod głosowanie uchwałę zmieniającą 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 XXX/116/17 w załączeniu)
Ad. 7
Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko – poinformował, że zgodnie z ustawą o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków na uzasadniony wniosek
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego rada gminy w drodze uchwały przedłuża
czas obowiązywania dotychczasowych taryf, lecz nie dłużej niż o 1 rok. Zakład Wodociągów,
Kanalizacji i Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wysokiem Mazowieckiem w dniu 20.01.2017
r. złożył stosowny wniosek.
Cena wody wynosi 2,85 zł/m3, cena za odprowadzanie ścieków 4,40zł/m3.

Ceny te od 2013 roku nie były podwyższane.
Bardzo duże ilości wody sprzedawane są do Mlekovity. Ilość jest porównywalna do poboru
wszystkich mieszkańców miasta.
Pozytywną opinię Komisji Finansowej do projektu uchwały Przedstawił Przewodniczący
Komisji Andrzej Kamianowski.
Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik – poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie
przedłużenia czasu obowiązywania taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków.
Na stan rady 15, w obradach uczestniczy 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 15
radnych (uchwała Nr XXX/117/17 w załączeniu)
Ad. 8
Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik – poinformował, że zgodnie z ustawą o
samorządzie gminnym do zadań rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach
majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących m. in. zasad
wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony trzech lat.
Zawarcie umowy użytkowania, najmu lub dzierżawy na wyżej przytoczony okres następuje w
drodze przetargu, lecz Rada Miasta - stosownie do treści art. 37 ust. 4 ustawy o gospodarce
nieruchomościami może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu jej
zawarcia.
Dlatego też, biorąc pod uwagę zainteresowanie wnioskodawcy dalszym użytkowaniem
nieruchomości na dotychczas obowiązujących warunkach i zgodnie z przeznaczeniem,
zasadnym jest podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy
dzierżawy przedmiotowej nieruchomości w trybie bezprzetargowym, na okres kolejnych 3 lat.
Pozytywną opinię komisji Funkcjonowania Miasta przedstawił Przewodniczący Komisji
Sławomir Uszyński.
Radni Nie zgłosili uwag do projektu uchwały
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik – poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie w
sprawie przedłużenia umowy dzierżawy.
Na stan rady 15, w obradach uczestniczy 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 15
radnych (uchwała Nr XXX/118/17 w załączeniu)
Ad. 9
Zapoznanie ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę
samorządu terytorialnego.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik przedstawił radnym sprawozdanie z wysokości
średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w
szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w 2016 roku – gminę
miejską Wysokie Mazowieckie.
Rada Miasta Wysokie Mazowieckie zapoznała się z przedstawioną informacją i przyjęła do
wiadomości.

Ad. 10
Przyjęcie planów pracy komisji Rady Miasta na rok 2017.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik wyświetlił na ekranie kolejno plany pracy
wszystkich komisji rady na 2017 rok.
Przewodniczący Komisji poinformowali, że przedstawione propozycje zostały przez
członków komisji na posiedzeniach zaakceptowane.
Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie kolejno
- plan pracy komisji Kultury i Oświaty.
Na stan Rady 15, w obradach uczestniczy 15 radnych. Za przyjęciem planu pracy komisji
głosowało 15 radnych.
- plan pracy komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej.
Na stan Rady 15, w obradach uczestniczy 15 radnych. Za przyjęciem planu pracy komisji
głosowało 15 radnych.
- plan pracy komisji Funkcjonowania Miasta.
Na stan Rady 15, w obradach uczestniczy 15 radnych. Za przyjęciem planu pracy komisji
głosowało 15 radnych.
- plan pracy komisji Finansowej.
Na stan Rady 15, w obradach uczestniczy 15 radnych. Za przyjęciem planu pracy komisji
głosowało 15 radnych.
Plany pracy komisji Rady Miasta zostały przyjęte.
Plany pracy wszystkich komisji Rady Miasta na 2017 rok stanowią załączniki do protokołu.
Ad. 11
Zatwierdzenie planu pracy i planu kontroli komisji rewizyjnej na rok 2017.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik przedstawił plan pracy komisji Rewizyjnej oraz
plan kontroli na 2017 rok.
Radni nie zgłosił uwag.
Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie plan pracy komisji Rewizyjnej na 2017
rok.
Na stan Rady 15, w obradach uczestniczy 15 radnych. Za przyjęciem planu pracy komisji
rewizyjnej głosowało 15 radnych.
Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie plan kontroli komisji Rewizyjnej na
2017 rok.
Na stan Rady 15, w obradach uczestniczy 15 radnych. Za przyjęciem planu kontroli komisji
rewizyjnej głosowało 15 radnych.
Rada Miasta przyjęła plan pracy oraz plan kontroli komisji rewizyjnej.
Plan pracy oraz plan kontroli komisji rewizyjnej stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 12
Interpelacje i wnioski radnych.
Nie zgłoszono.

Ad. 13
Sprawy różne.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik – przedstawił informację o działaniach
podejmowanych wobec organów samorządu miasta Wysokie Mazowieckie przez podmioty
wykonujące zawodową działalność lobbingową.
Z przedstawionej informacji wynika, że w 2016 roku zarejestrowano 1 żądanie informacji o
wydaniu wewnętrznego zarządzenia regulującego działalność lobbingową w procesie
stanowienia prawa.
Wnioskodawcy udzielono odpowiedzi o wydanym zarządzeniu w sprawie sposobu
postępowania pracowników Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie wobec działań
podejmowanych wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące
bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej.
Rada Miasta przyjęła informację do wiadomości.
W punkcie tym głos zabrała dyrektor MOK-u Małgorzata Sałęga, która poinformowała o
przeprowadzonej przez Miejski Ośrodek Kultury akcji Narodowe czytanie w 2016 roku Quo
Vadis. Miejski Ośrodek Kultury otrzymał w prezencie egzemplarz Quo Vadis z dedykacją od
pary prezydenckiej.
Ad. 14
Zapytania i wolne wnioski.
Radny Lech Jamiołkowski – zwrócił się z prośbą, w imieniu mieszkańców osiedla o
interwencję w sprawie działań, jakie podejmowane są w ostatnim czasie przez policję w
naszym mieście.
Na osiedle przyjeżdżają patrole policji w porach wieczornych, włączają sygnały świetlne,
robią zdjęcia, z byle powodów wypisują kierowcom mandaty.
Mieszkańcy czują się zaniepokojeni, wyglądają przez okna, nerwowo przestawiają
samochody. Mają tylko problem z tym, gdzie mają je przestawić, ponieważ pod blokiem jest
17 miejsc parkingowych, a samochodów dużo więcej.
Przez 30 lat nie było takich sytuacji, jak obecnie. Panował ogólny spokój. Obowiązywało
ograniczenie prędkości. Po pewnym czasie ustawiona została tablica strefa zamieszkałnia i
wg. niej można parkować tylko w miejscach wydzielonych tj. na parkingach.
Budowa nowych parkingów jest bardzo trudna do zrealizowania z różnych przyczyn.
W związku z tym, że chodniki są szerokie, nie powinno być większym problemem, jeżeli
kierowca, nie mający miejsca na parkingu, zachowując miejsce do przejścia dla pieszych –
zaparkuje na chodniku.
Według mapy zagrożeń pojawiły się też inne niebezpieczne miejsca w mieście, między
innymi przy Przedszkolu Miejskim Nr 1. Wystarczy, że rodzic parkując samochód nie
zachowa odległości od przejścia od razu otrzymuje mandat.
Radny zapytał, co spowodowało, co wpłynęło na to, że miasto nagle stało się zagrożone? Czy
wynika to z mapy zagrożeń. Kto oznacza miejsca na mapie i komu to wszystko ma służyć.
Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko – odniósł się do wypowiedzi radnego, stwierdzając, że
przez 18 lat funkcjonowania na stanowisku burmistrza, nie wpłynęła ani jedna oficjalna
skarga na działania policji. Natomiast w ostatnim czasie wpłynęło kilka. Takiej sytuacji w
mieście jak obecnie jeszcze nie było.
Przykro i niezręcznie jest wypowiadać się w ten sposób, ale ostatnie działania policji można
rozumieć jako nagonkę na mieszkańców miasta.
W dniu jutrzejszym odbędzie się odprawa wojewódzka policji i na pewno ten temat będzie
poruszony.

Na osiedlach ustawione są znaki – strefa zamieszkania, co powoduje, że pozostawienie
pojazdu jest możliwe tylko w wyznaczonych miejscach. W związku z tym wystosowane
zostało pismo do Spółdzielni Mieszkaniowej o zdjęcie tych znaków. Na ul. Armii Krajowej
zostały one już usunięte. Mieszkańcy muszą gdzieś swoje samochody parkować i nie może
być tak, że za zaparkowanie na chodniku, pomimo pozostawienia miejsca na przejście dla
pieszych dostają mandaty.
Nie wiadomo też jak wytłumaczyć akcje kontrolowania rodziców, którzy przyjechali do
przedszkola przywieźć dziecko. Swoją akcją policjanci spowodowali zamieszanie i panikę
wśród rodziców.
Skarży się również młodzież, która twierdzi, że nie można do miasta wjechać, bo są
kontrolowani, przeszukiwani i obrażani.
Powinniśmy cieszyć się z faktu, że w mieście jest ruch, miasto się rozwija.
Burmistrz Miasta odniósł się również do mapy zagrożeń, na której wskazane są różne miejsca
w mieście, między innymi przy Mlekovicie, bo jest tam duży ruch i przy CKZ na ul.
Władysława Pelca, bo młodzież zatrzymuje się po obu stronach drogi.
Szkoła budowana była dla młodzieży i bardzo dobrze, że młodzież chce do niej uczęszczać.
Komendant wystąpił z pismem o ustawienie znaku zatrzymywania po obu stronach. Na to
zgody naszej na pewno nie będzie i powodów do kolejnych mandatów nie będziemy
stwarzali.
Na mapie zagrożeń dla przykładu w Ostrowii Mazowieckiej jest 5 zagrożeń, w Zambrowie
20, a w naszym mieście prawie 50. Zaczynamy się zastanawiać, kto wskazuje te zagrożenia i
w jakim celu.
Wysokie Mazowieckie to spokojne miasto, w którym mieszkańcy chcą żyć normalnie i czuć
się bezpiecznie. Działania policji powodują, że zamiast czuć się bezpiecznie, jest odwrotnie.
W ostatnim czasie odbyły się posiedzenia komisji rady, na których analizowane było pismo
komendanta dotyczące dofinansowania 30 tys zł na zakup samochodu. Wszyscy radni,
stwierdzili, że na razie nie wyrażają na to zgody.
Nigdy Rada Miasta nie odmawiała pomocy finansowej policji. Jednak w obecnej sytuacji są
ku temu poważne wątpliwości.
Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko – poprosił obecnego na Sali Grzegorza Grosfelda z
Komendy Powiatowej Policji o ustosunkowanie się do powyższej sprawy.
Grzegorz Grosfeld – naczelnik wydziału prewencji KPP w Wysokiem Mazowieckiem
odniósł się do wypowiedzi burmistrza, informując, że wprowadzona mapa zagrożeń jest
wykorzystywana może nie do końca do celów, które mają jej służyć, jednak policja ma
obowiązek sprawdzać wszystkie naniesione na nią zgłoszenia.
Odnośnie osiedli – pojawiła się lawina zgłoszeń i faktycznie posypały się mandaty. Część
mieszkańców opłaciła mandaty, jednak po ich weryfikacji – nie wszyscy.
Ukarani zostali ci, którzy parkowali samochody na chodnikach i nie był zachowany 1,5m
odstęp niezbędny do przejścia dla osób pieszych. Duża grupa kierowców została pouczona.
Z tego zdarzenia sporządzona została notatka, w której napisane jest, że oznakowanie jest nie
do końca prawidłowe, co dało podstawę do umorzenia części mandatów.
Wyniki z komendy wojewódzkiej wskazują na to, że w wydziale jest 80% pouczeń.
Zgłoszenia na mapie zagrożeń dotyczące ul. Pelca nie zostały jeszcze potwierdzone.
Jeśli chodzi o używanie przez policję sygnałów świetlnych – są to działania wprowadzone
przez kierownictwo wojewódzkie, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa. Włączona
sygnalizacja świetlna ma powodować, że kierowcy z daleka widząc zdejmują nogę z gazu.
Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko – poinformował, że oczekujemy na rozwiązywanie
problemów (choćby w kwestii znaków drogowych) w drodze dialogu, a nie na zasadzie
uprzykrzania życia mieszkańcom, jak dotąd spokojnego miasta.

Radny Radosław Gorczyca zapytał, jaka była liczba mandatów w grudniu i styczniu i w tych
samych miesiącach rok wcześniej?
Jednocześnie stwierdził, że na osiedlowych drogach, czy też przy przedszkolu nie dało się
zauważyć żadnych wypadków.
Grzegorz Grosfeld – poinformował, że nie zna liczby tej na pamięć. Na pisemne zapytanie
Burmistrza Miasta w tej sprawie udzielona zostanie stosowna odpowiedź.
Jeśli chodzi o kontrole przy przedszkolu – nie ma takiej informacji i nie jest w stanie się do
tego odnieść.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik – reasumując stwierdził, że bezpieczeństwo
mieszkańców i ich spokój jest sprawą bardzo ważną. Dlatego nie możemy pozwolić na tego
typu dalsze działania policji.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad o godz. 1240 Przewodniczący Rady Miasta Józef
Sokolik zamknął posiedzenie.
Protokołowała
Monika Borecka
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