PROTOKÓŁ Nr IV
z Sesji Rady Miasta przeprowadzonej w dniu 25 kwietnia 2017 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 15 radnych
w związku, z czym obrady były prawomocne.
Otwarcia XXXIII 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.
6.

Otwarcie obrad.
Przyjęcie porządku obrad Sesji Rady Miasta.
Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Miasta.
Sprawozdanie z realizacji uchwał z ostatniej sesji i działalności Burmistrza Miasta.
Ocena zasobów pomocy społecznej miasta Wysokie Mazowieckie.
Przyjęcie informacji z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2016
rok.
7. Informacja z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu
Rewitalizacji dla Miasta Wysokie Mazowieckie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania uczniom klas trzecich i szóstych szkoły
podstawowej miejsca realizacji obowiązku szkolnego na terenie miasta Wysokie
Mazowieckie.
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 XXXII sesji do realizacji.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Miasta zapytał, czy radni mają uwagi lub wnioski do protokołu z
XXXII 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:
- przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na: „Przebudowę fontanny w parku
miejskim” przy ulicy Ludowej w Wysokiem Mazowieckiem.
Zamówienie składa się z 2 części:
Część I zamówienia: Zakres prac polegających na: przebudowie istniejącej fontanny wraz z
zagospodarowaniem terenu, rozmieszczeniem małej architektury (w skład której wejdą:
ławki- 9 sztuk, kosze na śmieci- 4 sztuki), przebudową i remontem istniejących chodników,
oświetleniem terenu, zagospodarowaniem zieleni miejskiej, wykonanie oświetlenia i zasilania
do fontanny.
Część II zamówienia: Wykonanie przyłącza wodociągowego i przyłącza do kanalizacji
deszczowej. Projektowane przyłącze wodociągowe zapewni dostawę wody na cele
eksploatacyjne i technologiczne dla fontanny oraz projektowane przyłącze kanalizacji
deszczowej ( długość L= 34 m) wraz z wewnętrzną kanalizacja deszczową służyć będzie do
odprowadzania wody z procesu eksploatacyjnego fontanny.
Na część 1 zamówienia wpłynęły 4 oferty: najniższa na kwotę 475 463,04 zł, najwyższa na
kwotę 804 993,61 zł.
Na część 2 zamówienia wpłynąła jedna oferta na kwotę 30 123,98 zł.
Obecie trwa sprawdzanie ofert.
- rozpoczętych inwestycjach w mieście, między innymi na ul. Podlaskiej i ul. Przechodniej.
- negatywnej decyzji Ministerstwa Kultury dotyczącej wniosku miasta Wysokie Mazowieckie
o dofinansowanie remontu Miejskiego Ośrodka Kultury.
Przygotowujemy się do możliwości skorzystania z programu rewitalizacji. Jest to ostatnia
możliwość pozyskania środków finansowych na ten cel.
Ogłoszony jest konkurs z PROW na remonty domów kultury, jest on jednak dedykowany dla
miast do 5000 mieszkańców.
- jeśli chodzi o drogę przy stadionie – otrzymaliśmy odpowiedź z Generalnej Dyrekcji Dróg,
że nie może być ona drogą publiczną ponieważ wjazd do drogi krajowej nie może być
usytuowany bliżej niż 400 metrów od kolejnego wjazdu.
Z ostatnich informacji, jakie uzyskaliśmy wynika, że istnieje możliwość wybrnięcia z tej
sytuacji, poprzez uzyskanie zgody Ministerstwa Infrastruktury za pośrednictwem Wojewody.
- przygotowywanej zmianie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta
Wysokie Mazowieckie na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej. Obecnie prowadzone są
uzgodnienia z urbanistami dotyczące ilości kondygnacji, gdyż wniosek dotyczy możliwości
budowy budynków 7 – 8 kondygnacyjnych. Ustalone są już kwestie dotyczące powierzchni
biologicznie czynnej czy ilości miejsc parkingowych.
Do kolejnej sesji projekt uchwały powinien zostać przygotowany.
- na ul. Jagiellońskiej funkcjonuje interaktywne przejście dla pieszych. Planowane jest jeszcze
jedno.
- 8 maja br odbędzie się oficjalne otwarcie punktu gazowniczego PGNiG w naszym mieście.
Radni nie zgłosili pytań do informacji Burmistrza Miasta.
Rada Miasta przyjęła informację do akceptującej wiadomości.
O zabranie głosu poprosił dyrektor Domu Dziecka w Zambrowie Pan Marek Dąbrowski,
który złożył podziękowanie radnym za wsparcie finansowe placówki. Poinformował, że
inicjatorem pomocy jest radny Karol Nowicki, który nie pierwszy raz zaangażował się w

działalność społeczną na rzecz domu dziecka. Tym razem była to zbiórka pieniężna, którą
zorganizował wśród radnych Rady Miasta, za którą serdecznie dziękuje.
Ad. 5
Ocena zasobów pomocy społecznej miasta Wysokie Mazowieckie.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poinformował, że informację dotyczącą oceny
zasobów pomocy społecznej miasta Wysokie Mazowieckie radni otrzymali w materiałach na
sesję.
Tematyką tą zajmowała się komisja ds. Rodziny i Polityki Społecznej.
Przewodniczący poprosił o przedstawienie opinii Przewodniczącego Komisji.
Przewodniczący Komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej Grzegorz Ostrowski – przedstawił
pozytywną opinię komisji w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej miasta Wysokie
Mazowieckie.
Radni nie zgłosili uwag ani pytań do przedstawionego materiału.
Rada Miasta zapoznała się z oceną zasobów pomocy społecznej miasta Wysokie
Mazowieckie.
Ad. 6
Przyjęcie informacji z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2016 rok.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poinformował, że informację dotyczącą
działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2016 rok radni otrzymali w
materiałach na sesję.
Tematyką tą zajmowały się komisje: Finansowa oraz ds. Rodziny i Polityki Społecznej.
Przewodniczący poprosił o przedstawienie opinii przez Przewodniczących Komisji.
Przewodniczący Komisji Finansowej Andrzej Kamianowski oraz Przewodniczący Komisji ds.
Rodziny i Polityki Społecznej Grzegorz Ostrowski – przedstawili pozytywne opinie komisji
w sprawie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2016 rok.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poddał pod głosowanie pozytywną opinię Rady
Miasta do informacji działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2016 rok.
Na stan rady 15, w głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Za pozytywną opinią głosowało 15
radnych.
Ad. 7
Informacja z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poinformował, że stosowną informację radni
otrzymali w materiałach na sesję.
Tematyką tą zajmowały się komisje: Kultury i Oświaty oraz ds. Rodziny i Polityki
Społecznej.
Przewodniczący poprosił o przedstawienie opinii przez Przewodniczących Komisji.
Przewodniczący Komisji Kultury i Oświaty Stanisław Chmielewski oraz Przewodniczący
Komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej Grzegorz Ostrowski – przedstawili pozytywne
opinie komisji w sprawie realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi.

Radni nie zgłosili uwag ani pytań do informacji dotyczącej realizacji rocznego programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poddał pod głosowanie pozytywną opinię Rady
Miasta do informacji z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi.
Na stan rady 15, w głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Za pozytywną opinią głosowało 15
radnych.
Ad. 8
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu
Rewitalizacji dla Miasta Wysokie Mazowieckie.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poinformował, że po podjęciu przez radę
uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji jest
podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu
Rewitalizacji.
Gminny Program Rewitalizacji sporządza się dla obszaru rewitalizacji określonego
w uchwale Rady Miasta Wysokie Mazowieckie Nr XXXII/125/17 z dnia 28 marca 2017 r.
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Wysokie
Mazowieckie. Jest to dokument, którego przedmiotem są ustalenia adresowane do obszaru
rewitalizacji. Nie jest on aktem prawa miejscowego, stanowi dokument wewnętrzny
i strategiczny, gdzie opisuje się wyniki diagnozy, przedstawia zaplanowane i skoordynowane
działania wraz z wizją stanu tego obszaru po przeprowadzonej interwencji.
Elementami każdego Programu Rewitalizacji powinny być: szczegółowa diagnoza obszaru
rewitalizacji, opis powiązań GPR z dokumentami strategicznymi, opis wizji stanu obszaru po
przeprowadzeniu rewitalizacji, cele rewitalizacji, odpowiadające celom kierunki działań
służących eliminacji lub ograniczeniu negatywnych zjawisk, opis przedsięwzięć
rewitalizacyjnych, Mechanizmy integrowania działań oraz przedsięwzięć rewitalizacyjnych,
szacunkowe ramy finansowe GPR z szacunkowym wskazaniem środków finansowych ze
źródeł publicznych i prywatnych, opis struktury zarzadzania realizacją GPR, ze wskazaniem
kosztów i ramowym harmonogramem realizacji programu, system monitorowania i oceny
programu, określenie niezbędnych zmian w uchwałach dot. lokali komunalnych, określenie
niezbędnych zmian dot. Komitetu Rewitalizacji, wskazanie, czy na obszarze ma zostać
zdefiniowania Strefa Rewitalizacji, wskazanie sposobu realizacji programu pod kątem
planowania i zagospodarowania przestrzennego.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Pozytywną opinię komisji Funkcjonowania Miasta przedstawił Przewodniczący Komisji
Sławomir Uszyński.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poddał pod głosowanie projekt uchwały w
sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta
Wysokie Mazowieckie.
Na stan rady 15, w głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało
15 radnych (uchwała Nr XXXIII/131/17)
Ad. 9
Podjęcie uchwały w sprawie wskazania uczniom klas trzecich i szóstych szkoły podstawowej
miejsca realizacji obowiązku szkolnego na terenie miasta Wysokie Mazowieckie.

Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik – poinformował, że przepisy wprowadzające
nowe prawo oświatowe wskazują organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego jako
uprawniony do wskazania innego miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom klas III i
VI (kontynuacji nauki w kolejnych klasach), czyli przesunięcia oddziałów pomiędzy szkołami
podstawowymi. Uchwała przyczyni się do sprawnego wprowadzenia nowego ustroju
szkolnego, zgodnie z wcześniej przyjętą przez Radę Miasta koncepcją reformy oświaty w
naszym mieście. Uchwała stanowi niezbędną podstawę dalszego działania organu
prowadzącego i dyrektorów szkół, m.in. w zakresie przygotowania prawidłowej organizacji
szkół na rok szkolny 2017/2018 i dwa kolejne lata szkolne.
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie komisji Kultury i Oświaty, która zajmowała
się analizą projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Kultury i Oświaty Stanisław Chmielewski przedstawił pozytywną
opinię komisji do uchwały w sprawie wskazania uczniom klas trzecich i szóstych szkoły
podstawowej miejsca realizacji obowiązku szkolnego na terenie miasta Wysokie
Mazowieckie
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poddał pod głosowanie projekt uchwały w
sprawie wskazania uczniom klas trzecich i szóstych szkoły podstawowej miejsca realizacji
obowiązku szkolnego na terenie miasta Wysokie Mazowieckie.
Na stan rady 15, w głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało
15 radnych (uchwała Nr XXXIII/132/17)
Ad. 10
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości odpłatną
służebnością przesyłu.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poinformował, że projekt uchwały przygotowany
został na wniosek mieszkanki miasta Wysokie Mazowieckie, która nabyła nieruchomość
gruntową od miasta na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej. Dotyczy to
działki 2147/3 położonej przy ul. Prusa.
Przez teren powstałej z podziału nieruchomości przebiega trasa sieci gazowej, wobec czego
sprzedaż przedmiotowej działki uwarunkowana została zgodnie z pismem Polskiej Spółki
Gazownictwa Zakład w Białymstoku, ustanowieniem służebności przesyłu.
Wobec powyższego na podstawie treści art. 305¹ 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 2147/3 przy
ul. Prusa w Wysokiem Mazowieckiem związane jest z przebiegiem istniejącej, użytkowanej
trasy sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie przeznaczonym do sprzedaży w celu
poprawy zagospodarowania nieruchomości przyległej (dz. nr 2167) położonej przy ul. Prusa
98. Dlatego też, w świetle obowiązujących przepisów zgoda Rady Miasta jest wymagana.
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie komisji Funkcjonowania Miasta, która
zajmowała się analizą projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Funkcjonowania Miasta Sławomir Uszyński przedstawił pozytywną
opinię komisji do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości odpłatną
służebnością przesyłu.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poddał pod głosowanie projekt uchwały w
wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości odpłatną służebnością przesyłu.
Na stan rady 15, w głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało
15 radnych (uchwała Nr XXXIII/133/17)
Ad. 11
Interpelacje i wnioski radnych.
Nie zgłoszono.
Ad. 12
Sprawy różne.
a)
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik zapoznał radnych z pismem dyrektor
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Łomży, dotyczącym dofinansowania zakupu ambulansu sanitarnego na
potrzeby filii w Wysokiem Mazowieckiem.
Tematem tym zajmowała się Komisja Kultury i Oświaty.
Przewodniczący Komisji Stanisław Chmielewski poinformował, że komisja uznała, że należy
udzielić dofinansowania z budżetu miasta do zakupu ambulansu.
Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko – poinformował, że powiat przekazał grunt dla
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia. Intencja jest taka, by miasto dofinansowało do zakupu
samochodu.
Burmistrz Miasta zaproponował, aby na kolejnej sesji podjąć uchwałę i w budżecie miasta
przeznaczyć środki finansowe na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego na potrzeby
filii w Wysokiem Mazowieckiem, jak również na zakup samochodu oznakowanego dla
policji. O konkretnych kwotach będą rozmowy na posiedzeniach komisji.
b)
Przewodniczący Rady Miasta zapoznał radnych z pismem mieszkańców miasta
dotyczącym nadania parkowi miejskiemu przy Miejskim Ośrodku Kultury imienia płk.
Bolesława Euzebiusza Mościckiego i przedmiotowy wniosek skierował do analizy komisji
Kultury i Oświaty.
Na zakończenie Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik przypomniał o obowiązku
złożenia oświadczeń majątkowych. Ponadto zaprosił do wzięcia udziału w obchodach 226
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Ad. 13
Zapytania i wolne wnioski.
Nie zgłoszono.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad o godz. 1400 Przewodniczący Rady Miasta Józef
Sokolik zamknął posiedzenie.
Protokołowała
Monika Borecka

Przewodniczący Rady Miasta
Józef Sokolik

