PROTOKÓŁ Nr III
z Sesji Rady Miasta przeprowadzonej w dniu 28 marca 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 XXXII 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 XXXI Sesji Rady Miasta.
Sprawozdanie z realizacji uchwał z ostatniej sesji i działalności Burmistrza Miasta.
Zapoznanie z informacją dotyczącą działalności ZGM za 2016 rok oraz z planami
finansowo rzeczowymi ZGM na 2017 rok.
6. Zapoznanie z informacją dotyczącą działalności Miejskiej Pływalni „Wodnik” w 2016
roku.
7. Zapoznanie z informacja z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2016 rok.
8. Zapoznanie ze sprawozdaniem z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2016
rok oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją tych zadań.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do
nowego ustroju szkolnego.
10. Podjęcie uchwały sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę
Miejską Wysokie Mazowieckie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia środków finansowych na realizację zadania
„Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi krajowej Nr 66 na
odcinku przejścia przez Wysokie Mazowieckie od km 18 + 560 do km 22 + 500;”
13. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy
informacji i deklaracji podatkowych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Wysokie Mazowieckie.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok.
16. Interpelacje i wnioski radnych.
17. Sprawy różne.
18. Zapytania i wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady zapytał, czy do porządku obrad ktoś z radnych ma uwagi lub wnioski.
Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko zgłosił wniosek o wprowadzenie dodatkowego punktu
„Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia ze Związku Miast Polskich”.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poddał pod głosowanie wniosek Burmistrza
Miasta.

Na stan rady 15 w obradach uczestniczy 15 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 15
radnych.
Rada Miasta przyjęła porządek obrad XXXII sesji wraz z proponowaną zmianą sesji do
realizacji.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Miasta zapytał, czy radni mają uwagi lub wnioski do protokołu z
XXXI sesji Rady Miasta.
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)
Burmistrz przypomniał, jakie uchwały podjęto na ostatniej sesji Rady Miasta oraz o
podpisanych zarządzeniach w okresie międzysesyjnym.
Poinformował również o:
- wprowadzanej reformie oświaty; na około 130 samorządów w kraju, tylko około 50
otrzymało pozytywną opinię Kuratorium Oświaty. Miasto Wysokie Mazowieckie otrzymało
pozytywną opinię.
- podanej do publicznej wiadomości informacji o planowanej sprzedaży działki pod
budownictwo wysokie na ul. Kościelnej. Została ona wyceniona na 1 200 000 zł.
Obecnie jest w mieście duże zainteresowanie na działki zarówno pod budownictwo
mieszkaniowe wielorodzinne jak i jednorodzinne. W maju planuje się również ogłoszenie
kolejnego przetargu na działki na nowopowstającym osiedlu przy ul. Warszawskiej.
Spółdzielnia Mieszkaniowa również dokonała zakupu działki o powierzchni 1 ha. W związku
z tym, na kolejnej sesji proponowana będzie uchwała dotycząca przystąpienia do
sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta.
- powołanej Komisji do przeprowadzenia postępowania o wyłonienie Wykonawcy w
konkursie ofert cenowych na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej w zakresie
rozbudowy Przedszkola Miejskiego Nr 1.
Wpłynęło 19 ofert. Najniższa na kwotę 35 547,00 zł, najwyższa na kwotę 145 755,00 zł.
Wyłoniono najkorzystniejszą ofertę firmy Eko-Invest Sp. z o. o z Poznania, a umowa została
już podpisana.
Burmistrz poinformował, że jest bardzo dużo dzieci w obu przedszkolach, wpływa bardzo
dużo zgłoszeń. Stąd pomysł dotyczący rozbudowy przedszkola Nr 1. W celu pozyskania
dodatkowych środków finansowych, będzie składany wniosek na przełomie września i
października br.
Złożony został również wniosek do Lokalnej Grupy Działania o środki finansowe na ostatni
etap remontu Przedszkola Miejskiego Nr 2 (parter i kuchnia).
- powołanej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa ul. Podlaskiej (droga nr
107826B), ul. Przechodniej (droga nr 107821B) oraz ul. Prusa (droga nr 107866B) w
Wysokiem Mazowieckiem.
Wpłynęła 1 oferta Konsorcjum firm ZWKiEC Sp. z o. o i Przedsiębiorstwo Robót
Drogowo-Mostowych TRAKT Sp. z o.o na kwotę 3 717 534,30 zł.

- powołanej Komisji do przeprowadzenia postępowania o wyłonienie Wykonawcy w
konkursie ofert cenowych na: „Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego
wielorodzinnego Ludowa 52 w Wysokiem Mazowieckiem”.
Obecnie trwa sprawdzanie ofert.
Połowa właścicieli jest za wykonaniem tej inwestycji, połowa przeciwko. Do 9 kwietnia
decyzja musi zostać podjęta.
Dwa lata temu ogłaszany był już przetarg na tą inwestycję. Nie została ona wykonana.
Wspólnota podjęła decyzję o unieważnieniu przetargu. Po dwóch latach najtańsza oferta jest o
40 tysięcy droższa od najniższej sprzed dwóch lat.
- przygotowywanych wnioskach na odnawialne źródła energii z działania 5.1 dla osób
prywatnych – zgłosiło się około 200 chętnych. Zorganizowane zostało spotkanie, po którym
zainteresowanych jest 80 osób.
Drugi wniosek – miasta na obiekty użyteczności publicznej.
- podpisanej umowie na wykonanie dokumentacji drogi Nr 66 (odcinek – przejścia przez
Wysokie Mazowieckie, ul. 1 Maja). Koszt opracowania dokumentacji to 880 000 zł.
Rozpoczęcie wykonania inwestycji planuje się na 2018 rok.
- przeprowadzonych konsultacjach dotyczących przebudowy drogi Nr 678, wskutek których
zdecydowano o wykonaniu lewoskrętu z ul. Warszawskiej w ul. Żwirki i Wigury.
Dokumentacja jest w trakcie opracowywania.
Jeśli chodzi o wykonanie drogi – ogłoszony jest przetarg na wykonanie drogi na odcinku
Roszki Wodźki – Łapy.
Przeprowadzony został również przetarg na „obejście Księżyna” do Markowszczyzny.
Do końca kwietnia br. Zarząd Dróg Wojewódzkich będzie składał wniosek do Polski
Wschodniej na odcinek Markowszczyzna – Łapy.
- sprawie dotyczącej strzelnicy – Starostwo Powiatowe wydało decyzję nakazującą zwrot
przedmiotowej nieruchomości jej właścicielom, za odszkodowaniem (kwota około 200 000
zł). Pieniądze te nie zostały dla miasta zapłacone, w związku z tym zrobiono wpis do
hipoteki. Obecnie nieruchomość wraz z hipoteką przeszła na spadkobierców.
Strzelnica i ogródki działkowe to teren około 4 ha. Ogródki to 1,7 ha, pozostałość stanowi
strzelnica.
Całość wyceniona została przez rzeczoznawcę na 760 000 zł.
Właściciele gruntu – spadkobiercy obecnie są winni dla miasta 520 000 zł z odsetkami,
podatkiem od nieruchomości i innymi kosztami. Ewentualna kwota do rozliczenia to 240 000
zł. Spadkobiercom zostanie zaproponowana kwota 50 tys zł.
- założonej lokacie bankowej w kwocie 4,5 mln zł. Są to środki przeznaczone na remont
Miejskiego Ośrodka Kultury. Z Ministerstwa Kultury nie mamy na razie żadnej informacji na
temat złożonego wniosku. Będziemy dodatkowo starali się o pozyskanie pieniędzy z
programu Rewitalizacja.
- wykonanym (na wniosek radnego Ostrowskiego) projekcie na interaktywne przejścia dla
pieszych przy Szkole Podstawowej Nr 1 i ZSZ. Koszt wykonania to około 30 000 zł.
Zamierzamy skorzystać z ogłoszonego rządowego programu i pozyskać dodatkowe środki
finansowe na ten cel.
- składanym wniosku do Ministerstwa Sportu na remont sali sportowej w Miejskim Zespole
Szkół.

- opracowywanej dokumentacji na budowę 2 obwodnic miasta. Koncepcję analizowała
Komisja Funkcjonowania Miasta. Na etapie projektowania można jeszcze zgłaszać
ewentualne uwagi.
Radni nie zgłosili pytań do informacji Burmistrza Miasta.
Rada Miasta przyjęła informację do akceptującej wiadomości.
Ad. 5
Zapoznanie z informacją dotyczącą działalności ZGM za 2016 rok oraz z planami finansowo
rzeczowymi ZGM na 2017 rok.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poinformował, że stosowne informacje radni
otrzymali w materiałach na sesję.
Tematyką tą zajmowały się komisje: Finansowa oraz Funkcjonowania Miasta.
Przewodniczący poprosił o przedstawienie opinii przez Przewodniczących Komisji.
Przewodniczący Komisji Finansowej Andrzej Kamianowski oraz Przewodniczący Komisji
Funkcjonowania Miasta Sławomir Uszyński przedstawili pozytywne opinie do działalności
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem.
Radni nie zgłosili uwag ani pytań do informacji dotyczącej działalności ZGM za 2016 rok
oraz do planów finansowo rzeczowych ZGM na 2017 rok.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poddał pod głosowanie pozytywną opinię Rady
Miasta do informacji dotyczącej działalności ZGM za 2016 rok oraz do planów finansowo
rzeczowych ZGM na 2017 rok.
Na stan rady 15, w obradach uczestniczy 15 radnych. W głosowaniu udział wzięło 15
radnych. Za pozytywną opinią głosowało 15 radnych.
Ad. 6
Zapoznanie z informacją dotyczącą działalności Miejskiej Pływalni „Wodnik” w 2016 roku.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poinformował, że wszyscy radni otrzymali
przedmiotową informację i mieli możliwość zapoznania się z nią.
Była ona również analizowana na posiedzeniach komisji: Finansowej oraz Oświaty.
Przewodniczący Rady poprosił o opinie komisji.
Przewodniczący Komisji Finansowej Andrzej Kamianowski oraz Komisji Oświaty Stanisław
Chmielewski przedstawili pozytywne opinie komisji do sprawozdania z działalności Miejskiej
Pływalni WODNIK.
Radni nie zgłosili pytań do przedmiotowej informacji.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poddał pod głosowanie informację dotyczącą
działalności Miejskiej Pływalni WODNIK.
Na stan rady miasta 15 w obradach uczestniczy 15 radnych. Za przyjęciem informacji
głosowało 15 radnych.
Ad. 7
Zapoznanie z informacją z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2016 rok.

Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poinformował, że wszyscy radni otrzymali
przedmiotową informację w materiałach na sesję. Była ona również przedmiotem analizy
komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej.
Przewodniczący Rady poprosił o opinię komisji.
Przewodniczący Komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej Grzegorz Ostrowski
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała informację z realizacji Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2016
rok.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionej informacji.
Rada Miasta zapoznała się informacją z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2016 rok i przyjęła ją do akceptującej
wiadomości.
Ad. 8
Zapoznanie ze sprawozdaniem z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2016 rok
oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją tych zadań.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poinformował, że wszyscy radni otrzymali
przedmiotową informację w materiałach na sesję. Była ona również przedmiotem analizy
komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej.
Przewodniczący Rady poprosił o opinię komisji.
Przewodniczący Komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej Grzegorz Ostrowski
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała informację z realizacji zadań z zakresu
wspierania rodziny za 2016 rok oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją tych
zadań.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionej informacji.
Rada Miasta zapoznała się informacją z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2016 rok i przyjęła ją do
akceptującej wiadomości.
Ad. 9
Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poinformował, że na poprzedniej sesji Rada
Miasta podjęła uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i
gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Uchwała ta została przesłana do zaopiniowania do Związków Zawodowych oraz Kuratorium
Oświaty. Wymagane opinie otrzymaliśmy ze Związku Nauczycielstwa Polskiego, NSZZ
„Solidarność” Oddział w Wysokiem Mazowieckiem oraz Kuratorium Oświaty.
Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko – poinformował, że w związku z wejściem w życie
nowej ustawy – Prawo oświatowe, samorząd ma obowiązek dostosowania sieć szkół do
nowego ustroju szkolnego na terenie miasta. Powstaną dwa obwody szkół podstawowych.
Podział został opracowany ze względu na miejsce zameldowania dzieci. Na chwilę obecną nie
ma możliwości przenoszenia dzieci do szkoły w innym obwodzie. Ewentualne chętne osoby
będą zapisywane, po czym zostanie dokonana analiza i podjęte decyzje. Przy podziale miasta

na obwody, wzięto pod uwagę przede wszystkim to, aby nie było zmianowości oraz aby
wszyscy nauczyciele mieli zatrudnienie.
Od 1 września 2017 roku będą dwie Szkoły Podstawowe. W trzecim roku wprowadzania
reformy stany uczniów w szkołach wyrównają się po około 600 uczniów w każdej szkole.
W obu szkołach utworzone zostaną klasy sportowe.
Burmistrz Miasta podziękował pracownikowi Urzędu Waldemarowi Gołaś za wkład pracy w
przygotowanie całości dokumentacji koniecznej do przeprowadzenia reformy oświaty w
naszym mieście, co wymagało dużego wysiłku i zaangażowania.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci
szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poddał pod głosowanie projektu uchwały w
sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Na stan rady miasta 15 w obradach uczestniczy 15 radnych. Za podjęciem uchwały w sprawie
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego głosowało
15 radnych (uchwała Nr XXXII/123/17)
Ad. 10
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Miejską
Wysokie Mazowieckie.
Zastępca Burmistrza Miasta Ewa Konarzewska poinformowała, że Duszpasterstwo Rodzin
Diecezji Łomżyńskiej zwróciło się z prośbą o prawne rozwiązanie problemu pochówku dzieci
martwo urodzonych, niezależnie od czasu trwania ciąży. Właściwe postępowanie z ciałem
małego człowieka, byłoby podkreśleniem godności ludzkiej, ale też wyrazem współczucia i
szacunku dla smutku rodziców, którzy utracili swoje dziecko. Dyrektor Duszpasterstwa
Rodzin podczas rozmowy zwrócił uwagę na skalę problemu w Polsce.
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej jednym z zadań własnych gminy o charakterze
obowiązkowym jest sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym. Sprawienie pogrzebu
jest świadczeniem niepieniężnym z pomocy społecznej, odbywa się w sposób ustalony przez
gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego. Pogrzeby dzieci Utraconych odbywałyby się raz w
roku. Koszty pochówku to jedynie przewóz, kremacja, zakup urny na prochy Dzieci.
Proponowane w uchwale rozwiązanie na lata zabezpiecza problem pogrzebów dzieci martwo
urodzonych i jest działaniem pełnym szacunku wobec zwłok małego człowieka. Uchwała
Nr XIV/76/11 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie
ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Miejską Wysokie Mazowieckie nie
regulowała kwestii pogrzebów dzieci martwo urodzonych, w tym wskutek poronienia.
Wobec powyższego przedłożony został projekt uchwały dotyczący sprawienia
pogrzebu przez Miasto Wysokie Mazowieckie w omówionym zakresie.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poprosił o opinie do projektu uchwały komisji ds.
Rodziny i Polityki Społecznej oraz komisji Funkcjonowania Miasta.
Przewodniczący Komisji Grzegorz Ostrowski oraz Sławomir Uszyński przedstawili
pozytywne opinie komisji do projektu uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawienia
pogrzebu przez Gminę Miejską Wysokie Mazowieckie.
Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie
ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Miejską Wysokie Mazowieckie.
Na stan rady miasta 15 w obradach uczestniczy 15 radnych. Za podjęciem uchwały w sprawie
ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Miejską Wysokie Mazowieckie
głosowało 15 radnych (uchwała Nr XXXII/124/17)
Ad. 11
Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik – poprosił o przedstawienie prezentacji
przedstawiciela firmy opracowującej Gminny Program Rewitalizacji – Grupa CDE Panią
Ewlinę Tabor.
Poinformowała ona, że rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego
obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane
działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane
terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu
rewitalizacji. Istotnym elementem rewitalizacji jest włączenie do działań mieszkańców oraz
przedstawicieli lokalnych instytucji społecznych czy gospodarczych. Zgodnie z ustawą o
rewitalizacji, która określa zasady oraz tryb przygotowania, prowadzenia i oceny
rewitalizacji, przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia
rewitalizacji, a także samo jej prowadzenie w zakresie właściwości gminy, stanowią jej
zadanie własne. W przypadku gdy gmina zamierza realizować to zadanie o charakterze
fakultatywnym, rada gminy musi wyznaczyć w drodze uchwały obszar zdegradowany i
obszar rewitalizacji. Do wniosku o wyznaczenie wskazanych obszarów, zgodnie z
postanowieniami ww. ustawy należy dołączyć diagnozę wykorzystującą obiektywne,
weryfikowalne mierniki i metody badawcze dostosowane do lokalnych uwarunkowań., która
potwierdzi, iż wymienione w uchwale obszary spełniają przesłanki ich wyznaczenia. W
związku z powyższym do niniejszej uchwały załącza się diagnozę, o której mowa w art. 4 ust.
1 pkt 1 ww. ustawy, dopełniając przepisanych wymagań. Obszar rewitalizacji nie może być
większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30 % mieszkańców
gminy.
Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Ireneusz Borek – zapytał, co daje miastu podjęcie
przedmiotowej uchwały. Zasugerował rozważenie możliwości zaznaczenia więcej obszarów.
Zapytał też, jaka jest trwałość opracowania i czyje są prawa autorskie?
Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko – zapytał, czy program, który opracowujemy jest
zgodny z Regionalnym Programem Operacyjnym?
Pani Ewlina Tabor – poinformowała, że podjęcie uchwały jest niezbędne , aby aplikować o
środki zewnętrzne.
Ponadto poinformowała, że Gminny Program Rewitalizacji musi być zgodny z RPO, dlatego
też podczas opracowywania firma jest w stałym kontakcie z opiekunem projektu w Urzędzie
Marszałkowskim. Jeżeli będzie zachodziła potrzeba dokonania jakichkolwiek zmian w
programie, będą one sporządzane przez firmę.
Jeśli chodzi o prawa autorskie – w chwili zakończenia opracowywania programu, wszelkie
prawa oddane są miastu.
Więcej pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Miasta poprosił o przedstawienie opinii komisji Funkcjonowania
Miasta.
Przewodniczący Komisji Funkcjonowania Miasta Sławomir Uszyński poinformował, że
komisja po zapoznaniu się z projektem uchwały pozytywnie go zaopiniowała.
Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie
wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
Na stan rady miasta 15 w obradach uczestniczy 15 radnych. Za podjęciem uchwały w sprawie
wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji głosowało 15 radnych (uchwała
Nr XXXII/125/17)
Ad. 12
Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia środków finansowych na realizację zadania
„Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi krajowej Nr 66 na odcinku
przejścia przez Wysokie Mazowieckie od km 18 + 560 do km 22 + 500;”
Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko poinformował, że w związku z podpisaniem listy
inwestycji przewidzianych do dofinansowania, na której znalazł się 4 kilometrowy odcinek
drogi przebiegający przez miasto, w myśl zapisów porozumienia zawartego pomiędzy
Burmistrzem Miasta Wysokie Mazowieckie a GDDKiA miasto ogłosiło przetarg na
wykonanie dokumentacji technicznej. Najkorzystniejszą ofertą była oferta firmy HIGHWAY
Sp. z o.o. za cenę 888 060,00 zł brutto. W związku z tym Rada Miasta powinna podjąć
stosowną uchwałę.
Radni nie zgłosili pytań ani uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie
zapewnienia środków finansowych na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji
projektowej na rozbudowę drogi krajowej Nr 66 na odcinku przejścia przez Wysokie
Mazowieckie od km 18 + 560 do km 22 + 500;”
Na stan rady miasta 15 w obradach uczestniczy 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało
15 radnych (uchwała Nr XXXII/126/17)
Ad. 13
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji
i deklaracji podatkowych.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poinformował, że przedstawiony projekt uchwały
zmieniającej uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji
podatkowych i wprowadza zmianę w częściach dotyczących budowli we wskazanych
załącznikach, wprowadzając stosowne rubryki, pozwalające podatnikowi wykazać wartość
budowli objętych stawką podatku od nieruchomości w wysokości 2% oraz wartość budowli
objętych stawką 1%. Konieczność dostosowania wzoru informacji w sprawie podatku od
nieruchomości, rolnego, leśnego oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości wynika z
podjęcia przez Radę Miasta Wysokie Mazowieckie Uchwały Nr XXX/116/17 z dnia 7 lutego
2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości.
Projekt uchwały zmieniającej wprowadza następujące zmiany:

- w załączniku Nr 1 – wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego
– poz. H.1.3. otrzymuje brzmienie:
H.1.3. Wartość budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
(w zaokrągleniu do pełnych złotych)
budowle – według wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o
podatkach i opłatach lokalnych, z zastrzeżeniem pkt 2
budowle wykorzystywane do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków – według wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o
podatkach i opłatach lokalnych
- w załączniku Nr 2 – wzór deklaracji na podatek od nieruchomości – poz. E.3. otrzymuje
brzmienie:
E.3. Budowle lub ich części
1) związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – według wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, z
zastrzeżeniem pkt 2
2) wykorzystywane do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków – według wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o
podatkach i opłatach lokalnych
Dodatkowo Przewodniczący Rady poinformował, że w wyniku zastosowanych zmian
niezbędne jest wprowadzenie zmiany punktacji w pozycjach dotyczących podatku leśnego w
informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego.
Pozytywną opinię do projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Finansowej
Andrzej Kamianowski.
Radni nie zgłosili pytań ani uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie
określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Na stan rady miasta 15 w obradach uczestniczy 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało
15 radnych (uchwała Nr XXXII/127/17)
Ad. 14
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Wysokie Mazowieckie.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poinformował, że podjęcie niniejszej uchwały
wynika z ustawy o ochronie zwierząt, zgodnie z którym Rada Miasta w terminie do 31 marca
określa w drodze uchwały program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt. Przyjęcie tego programu, konieczne jest do realizacji zadania
własnego polegającego na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich
wyłapywaniu. Przedstawiony projekt spełnia wymagania ustawowe określające przedmiot
regulacji.
Niniejsza uchwała porusza kwestie związane z zapewnieniem bezdomnym zwierzętom
miejsca w schronisku dla zwierząt, opieką nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich
dokarmianiem, odławianiem bezdomnych zwierząt, obligatoryjną sterylizacją albo kastracją
zwierząt w schroniskach dla zwierząt, poszukiwaniem właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
usypianiem ślepych miotów, wskazaniem gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca

dla zwierząt gospodarskich, zapewnieniem całodobowej
w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

opieki

weterynaryjnej

Pozytywną opinię do projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Funkcjonowania
Miasta Sławomir Uszyński.
Radni nie zgłosili pytań ani uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Miasta Wysokie Mazowieckie.
Na stan rady miasta 15 w obradach uczestniczy 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało
15 radnych (uchwała Nr XXXII/128/17)
Ad. 15
Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia ze Związku Miast Polskich.
Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko poinformował, że w związku z brakiem zachowania
standardów obowiązujących w Związku Miast Polskich przez ostatnie lata oraz brakiem
korzyści dla miasta z przynależności niosącej tylko koszty Rada, proponuje się podjęcie
decyzji o wystąpieniu ze związku.
Radni nie zgłosili pytań ani uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie
wystąpienia ze Związku Miast Polskich.
Na stan rady miasta 15 w obradach uczestniczy 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało
14 radnych, 1 wstrzymał się od głosu (uchwała Nr XXXII/129/17)
Ad. 16
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok.
Propozycję zmian w budżecie miasta na 2017 rok przedstawiła Skarbnik Miasta Krystyna
Załuska. Poinformował, że zmiany w projekcie uchwały dotyczą:
I. Zwiększenia dochodów własnych z tytułu:
1) subwencji oświatowej o kwotę 58 824 zł
2) wpływów za zajęcie pasa drogowego kwota 15 000 zł
3) wpływy z tytułu kosztów upomnienia kwota 2 000 zł
4) dochody z lat ubiegłych kwota 10 541,40 zł
5) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych miasta kwota 56 000 zł
6) podatku od czynności cywilnoprawnych kwota 50 000 zł
7) środków z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie: Usuwanie
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie kwota 7
000zł
II. Zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu otrzymanych dotacji celowych z Podlaskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z przeznaczeniem na :
1) realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny - kwota 94,60 zł
2) realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - kwota 8 700 zł

3) dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (nie będących podręcznikami) do
biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 1 w ramach „Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa” kwota 12 000 zł
4) świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym kwota 11 184 zł
III. Przeniesienia dochodów i wydatków między rozdziałami w dotacjach celowych na
zadania zlecone w związku z koniecznością sfinansowania jednorazowego świadczenia „Za
życiem”
kwota 8 247zł
Przeniesienia dochodów budżetowych miedzy paragrafami z tytułu dotacji celowej z budżetu
państwa na zadanie: Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Wysokie
Mazowieckie poprzez przebudowę ul. Podlaskiej, Przechodniej oraz Prusa na kwotę
1 891 432 zł
IV. Zmniejszenia dochodów z tytułu:
1) udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 4163 zł
V. Zmniejszenia wydatków własnych z tytułu wychowania przedszkolnego o kwotę 531 186
zł
w tym:
Przedszkole Miejskie: Nr 1: płace 151 200 zł, ubezpieczenia społeczne 25 500 zł, FP 1 254 zł
Przedszkole Miejskie: Nr 2: płace 295 500 zł, ubezpieczenia społeczne 50 500 zł, FP 7 232 zł
VI. Zwiększenia wydatków na wykonanie:
1) utwardzenie placu przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego kwota 200 000,33 zł
2) dokumentacja na budowę ścieżek rowerowych w mieście - poprawa bezpieczeństwa
mieszkańców i płynności ruchu kwota 49 000 zł
3) korytowanie ulicy Ogrodowej kwota 334 937zł
4) wykup gruntu pod drogi miejskie (budowa obwodnic od strony południowej miasta) kwota
700 000 zł
5) przebudowa wnętrza Przedszkola Miejskiego Nr 2 wraz z zapleczem kuchennym
(dokumentacja aplikacyjna) kwota 9 900 zł
6) dokumentacja projektowo-kosztorysowa w zakresie rozbudowy Przedszkola Miejskiego Nr
1 w Wysokiem Mazowieckiem kwota 36 000 zł
7) uzbrojenie: kanał sanitarny i kanał deszczowy na osiedlu przy ulicy Warszawskiej kwota
500 000 zł
8) wykonanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej dotyczącej montażu i instalacji
fotowoltaicznej w budynkach administracyjnych i edukacyjnych miasta Wysokie
Mazowieckie kwota 27 100 zł
9) wykonanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego na zakup i montaż instalacji OZE na
budynkach jednorodzinnych miasta Wysokie Mazowieckie oraz dokumentacji aplikacyjnej
kwota 25 300 zł
10) ochrona, zachowanie i upowszechnianie dóbr kultury Podlasia-przebudowa, remont i
doposażenie wnętrz budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem
kwota 3 000 000 zł
11) dotacja na remont i konserwację obiektów zabytkowych (wykonanie prac związanych z
zachowaniem i utrwaleniem substancji zabytku (kolumny 3-go Maja w Leonapolu) w
zakresie niezbędnym dla jego zachowania kwota 5 000 zł
12) dotacja dla podmiotu spoza sektora finansów publicznych na funkcjonowanie żłobka w
mieście kwota 40 000 zł
13) dotacja na organizację świąt narodowych i wychowanie patriotyczne kwota 15 000 zł

14) na realizację projektu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać” kwota 7 105 zł
15) 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 kwota 80 441,43 zł
VII. Przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami na zadania
związane z bieżącym funkcjonowaniem realizowane przez:
1. Miejski Zespół Szkół (pomoce naukowe, ZFŚS) na kwotę 8 460 zł, zgodnie ze złożonym
wnioskiem
2) Przedszkole Miejskie Nr 2 ( realizacja zapewnienia równego dostępu do wysokiej jakości
edukacji przedszkolnej) na kwotę 78 100 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem
3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na kwotę 50 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem
VIII. Zwiększenie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów
oświatowych
jednostek budżetowych – Szkoły Podstawowej Nr 1 o kwotę 20 000 zł, zgodnie ze złożonym
wnioskiem.
Pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 roku
przedstawił Przewodniczący Komisji Andrzej Kamianowski.
Radni nie zgłosili pytań ani uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmian
w budżecie miasta na 2017 rok.
Na stan rady miasta 15 w obradach uczestniczy 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało
15 radnych (uchwała Nr XXXII/130/17)
Ad. 16
Interpelacje i wnioski radnych.
Nie zgłoszono.
Ad. 17
Sprawy różne.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik przypomniał o obowiązku złożenia oświadczeń
majątkowych.
Ad. 18
Zapytania i wolne wnioski.
Radny Karol Nowicki – zwrócił uwagę na zły stan alejek w parku przy ul. Mickiewicza, w
szczególności alejki zaczynającej się przy budynku urzędu gminy w kierunku ul.
Sienkiewicza.
Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko przyjął wniosek do wiadomości.
Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Ireneusz Borek – podziękował burmistrzowi za
rozpoczęcie procedury związanej ze zmianą w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego miasta związanej z gruntami, które kupiła Spółdzielnia.

Inwestycja, którą spółdzielnia będzie realizowała, będzie w dużej mierze przyczyniała się do
rozwoju miasta.
Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko – poinformował, że zawsze wspiera tego typu
inicjatywy i jeżeli ktokolwiek chce w mieście budować, inwestować, zawsze wesprze tego
typu działania. Zapotrzebowanie na mieszkania w mieście jest duże, tym bardziej, że rozwija
się Mlekovita – poprzez uruchomienie nowej części zakładu, zwiększy się zatrudnienie
pracowników i wzrośnie zapotrzebowanie na mieszkania.
Rada miasta przyjęła informację Burmistrza Miasta do wiadomości.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad o godz. 1300 Przewodniczący Rady Miasta Józef
Sokolik zamknął posiedzenie.
Protokołowała
Monika Borecka

Przewodniczący Rady Miasta
Józef Sokolik

