PROTOKÓŁ Nr VI
z Sesji Rady Miasta przeprowadzonej w dniu 29 czerwca 2017 roku w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta w Wysokiem Mazowieckiem.
Otwarcie sesji nastąpiło o godz. 1200.
Na ustawowo 15 osobowy stan Rady Miasta w obradach uczestniczyło 14 radnych
w związku, z czym obrady były prawomocne.
Otwarcia XXXV 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 XXXIV Sesji Rady Miasta.
Sprawozdanie z realizacji uchwał z ostatniej sesji i działalności Burmistrza Miasta.
Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2016 i podjęcie
uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu miasta Wysokie Mazowieckie za 2016 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Miejskiego Zespołu Szkół w Wysokiem
Mazowieckiem.
8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja
Kopernika w Wysokiem Mazowieckiem.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Gminy Klukowo zadań z zakresu
zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia cen i stawek opłat za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 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 XXXV sesji do realizacji.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Miasta zapytał, czy radni mają uwagi lub wnioski do protokołu z
XXXIV 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.
Między innymi poinformował o:
- wyłonieniu wykonawcy w konkursie ofert cenowych na: Budowę obiektu małej
architektury- edukacyjnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ul. Armii
Krajowej w Wysokiem Mazowieckiem.
Wpłynęła jedna oferta na kwotę 71 955,00 zł Zakładu Budowlanego Stanisław Mączyński.
- powołaniu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: „Poprawę infrastruktury edukacji
przedszkolnej w Gminie Miejskiej Wysokie Mazowieckie - Remont Przedszkola Miejskiego
nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem”.
Zamówienie podzielono na 2 części:
I.
Prace remontowo-modernizacyjne
Wpłynęły 2 oferty: najtańsza na kwotę 909 361,76 zł, droższa na kwotę 1 148 887,27 zł.
Wyłoniono korzystniejszą ofertę konsorcjum firm Grinvest i Ekotechnika z Łomży.
II.
Dostawa i montaż wyposażenia kuchennego.
Wpłynęły 2 oferty: najtańsza na kwotę 154 696,98zł, droższa na kwotę 158 902,80 zł.
Wyłoniono korzystniejszą ofertę firmy MIG z Białegostoku.
- powołaniu Komisji do przeprowadzenia postępowań o wyłonienie wykonawcy w konkursie
ofert cenowych na: „Organizację i realizację wypoczynku letniego (kolonii) dla 25 dzieci z
programem socjoterapeutycznym”.
Wpłynęło 5 ofert: najdroższa na kwotę 39 000,00 zł, najtańsza na kwotę 17 625,00zł.
Z powodu nie uzupełnienia w terminie braków w złożonych ofertach – dwie oferty zostały
odrzucone.
Z powodu złożenia oferty niezgodnej z przedmiotem zamówienia – odrzucono jedną ofertę.
Wyłoniono najtańszą ofertę Stowarzyszenia na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy „Bliżej
Ciebie”.
- powołaniu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:
Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę i adaptację budynku dworca PKS w
Wysokiem Mazowieckiem wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
Wpłynęło 5 ofert: najtańsza na kwotę 119 925,00 zł, najdroższa na kwotę 253 354,00 zł.
Obecnie trwa sprawdzanie ofert.
- powołaniu Komisji do przeprowadzenia postępowania o wyłonienie Wykonawcy w
konkursie ofert cenowych na: „Wykonanie aktywnego przejścia dla pieszych przy Zespole
Szkół Zawodowych, ulica Jagiellońska w Wysokiem Mazowieckiem.”
Wpłynęła 1 oferta na kwotę 32 871,75 zł firmy Euroasfalt z Olsztyna.
Burmistrz zwrócił się do Prezesa ZWKiEC Sp. z o.o. o nawiezienie kruszywa i wyrównanie
nawierzchni parkingu naprzeciwko ZSZ.
- opracowywanej dokumentacji technicznej na drogę krajową,
- przejęciu terenu strzelnicy, około 4 ha. Będzie proponowana zmiana w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego miasta.
Radni nie zgłosili pytań do informacji Burmistrza Miasta.
Rada Miasta przyjęła informację do akceptującej wiadomości.

Ad. 5
Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2016 i podjęcie uchwały w
sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu miasta Wysokie Mazowieckie za 2016 rok.
Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko omówił sprawozdanie finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Wysokie Mazowieckie za 2016 rok.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik – poinformował, że wszystkie komisje rady
zapoznały się z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 28/17 z dnia 27 marca 2017r w sprawie
przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2016 rok i Zarządzeniem Burmistrza
Miasta Nr 35/17 z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie przekazania sprawozdania
finansowego organowi stanowiącemu za 2016 rok
Zaproponował, aby w tym momencie opinie komisji do sprawozdania z wykonania budżetu
miasta za 2016 rok przedstawili przewodniczący komisji. Następnie zaprezentowane zostaną
opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Pozytywne opinie przedstawili: Przewodniczący Komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej
Grzegorz Ostrowski, Przewodniczący Komisji Funkcjonowania Miasta Sławomir Uszyński,
Przewodniczący Komisji Kultury i Oświaty Stanisław Chmielewski, Przewodniczący Komisji
Finansowej Andrzej Kamianowski.
Jako ostatni, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marcin Wojtkowski odczytał opinię
komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu miasta za 2016 rok.
Przewodniczący Rady Miasta przedstawił pozytywną opinię RIO w sprawie wyrażenia opinii
o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie sprawozdaniu z wykonania
budżetu miasta za 2016 rok, uchwałę Składu Orzekającego RIO w sprawie wyrażenia opinii o
przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Wysokie Mazowieckie wniosku o
udzielenie Burmistrzowi absolutorium za 2016 rok.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik zapytał, czy ktoś z radnych ma pytania bądź
uwagi do sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2016 rok.
Radni nie zgłosili pytań ani uwag do sprawozdania.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poddał pod głosowanie projekt uchwały w
sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu miasta Wysokie Mazowieckie za 2016 rok.
Na stan rady 15, w obradach uczestniczy 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14
radnych.
(uchwała Nr XXXV/137/17 w załączeniu)
Ad. 6
Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poinformował, że wniosek komisji Rewizyjnej
został przesłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Następnie odczytał uchwałę Składu Orzekającego RIO z dnia 2 czerwca 2017 roku w sprawie
wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Wysokie
Mazowieckie wniosku o udzielenie Burmistrzowi absolutorium za 2016 rok.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marcin Wojtkowski – odczytał wniosek komisji o
udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta oraz opinię komisji Rewizyjnej w sprawie
sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2016 rok.
Przewodniczący Rady Miasta zapytał, czy w przedmiotowej sprawie ktoś z radnych chce
zabrać głos.
Radni nie zgłosili pytań ani uwag.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik zaprezentował projekt uchwały w sprawie
udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta.
Do projektu uchwały nikt nie zgłosił uwag.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poddał pod głosowanie projekt uchwały w
sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta.
Na stan rady 15, w obradach uczestniczy 14 radnych. Za podjęciem uchwały w sprawie
udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie głosowało 14 radnych
(uchwała Nr XXXV/138/17 w załączeniu)
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik wręczając kwiaty pogratulował Burmistrzowi
Miasta uzyskanego poparcia i zaufania.
Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko podziękował dyrektorom zakładów i jednostek
budżetowych, radnym Rady Miasta oraz pracownikom urzędu za współpracę, pomoc i wkład
pracy w realizację zadań.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik zaproponował, aby w związku z przybyciem na
sesję Wójta Gminy Klukowo zmienić kolejność realizacji porządku obrad i rozpocząć
procedowanie nad punktami 9 i 10 dotyczącymi przejęcia zadań z zakresu zbiorowego
zaopatrzenia w wodę od gminy Klukowo i ustaleniu cen.
Rada zaakceptowała proponowaną zmianę.
Ad. 9
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Gminy Klukowo zadań z zakresu zbiorowego
zaopatrzenia w wodę.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poinformował, że Wójt Gminy Klukowo wystąpił
do Przewodniczącego Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z prośbą o przejęcie przez miasto
Wysokie Mazowieckie zarządzania urządzeniami zaopatrzenia w wodę, stanowiącymi
własność Gminy Klukowo.
Wójt Gminy Klukowo Piotr Uszyński poinformował, że spółka (Wodociągi Wiejskie w
Łomży), która przez wiele lat realizowała to zadanie z dniem 1.07.2017r. ulega rozwiązaniu.
W przypadku zgody Rady Miasta Wysokie Mazowieckie i chęci podjęcia się tego zadania
przez samorząd należy tę kwestię uregulować formalnie poprzez podjęcie stosownej uchwały,
dającej uprawnienie do podpisania porozumienia. Rada Gminy Klukowo w dniu 26 czerwca
2017r podjęła uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą
Klukowo i Miastem Wysokie Mazowieckie w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko poinformował, że Wójt Gminy Klukowo zwrócił się z
prośbą o przejęcie przez miasto Wysokie Mazowieckie zarządzanie urządzeniami
zaopatrzenia w wodę, które stanowią własność Gminy Klukowo. Spółka zajmująca się
dotychczas utrzymaniem wodociągu, uległa rozwiązaniu, a gmina nie jest w stanie sama
prowadzić tego zadania. Miasto Wysokie Mazowieckie będzie wywiązywać się z
porozumienia poprzez ZWKiEC Sp. z o.o., w której Miasto posiada 100 % udziałów.
Ustalono, że Spółka na swój koszt będzie dokonywała bieżących napraw i konserwacji
oddanych do używania urządzeń wodociągowych, natomiast należności z tytułu dostawy
wody stanowić będą przychód Spółki. Ceny i stawki opłat za dostawę wody w okresie
pierwszych 18 miesięcy porozumienia zostaną ustalone przez Radę Miasta Wysokie
Mazowieckie, natomiast w kolejnych latach, stawki uchwalane będą przez Radę Gminy
Klukowo. Porozumienie będzie zawarte na 10 lat. ZWKiEC Spółka z o.o. realizuje podobne
zadania już wcześniej przejęte przez Radę Miasta Wysokie Mazowieckie w gminie Zambrów
i gminie wiejskiej Wysokie Mazowieckie.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poprosił o przedstawienie opinii komisji
Funkcjonowania Miasta .
Przewodniczący Komisji Sławomir Uszyński poinformował, że komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Do projektu uchwały nikt nie zgłosił uwag.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poddał pod głosowanie projekt uchwały w
sprawie przyjęcia od Gminy Klukowo zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
Na stan rady 15, w obradach uczestniczy 14 radnych. Za podjęciem uchwały w sprawie
przyjęcia od Gminy Klukowo zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
głosowało 14 radnych (uchwała Nr XXXV/139/17 w załączeniu)
Wójt Gminy Klukowo Piotr Uszyński – podziękował Radnym za podjęcie uchwały i liczy na
dobrą współpracę z samorządem miasta i ZWKiEC Sp. z o.o.
Ad. 10
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poinformował, że w związku z wolą przyjęcia od
Gminy Klukowo zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, stosownie do art. 24a
ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków w okresie pierwszych 18 miesięcy od dnia podjęcia działalności
przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne obowiązują ceny i stawki opłat
uchwalone przez radę gminy, zapewniające pokrycie uzasadnionych kosztów zbiorowego
zaopatrzenia w wodę. Zaproponowana cena i stawka w niniejszej uchwale uwzględnia: ilość
odbiorców, długość i stan techniczny sieci wodociągowej, zużycie wody przez odbiorców
oraz kwotę należnego podatku od nieruchomości i budowli.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poprosił o przedstawienie opinii komisji
Funkcjonowania Miasta .
Przewodniczący Komisji Sławomir Uszyński poinformował, że komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Do projektu uchwały nikt nie zgłosił uwag.

Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poddał pod głosowanie projekt uchwały w
sprawie zatwierdzenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
Na stan rady 15, w obradach uczestniczy 14 radnych. Za podjęciem uchwały w sprawie
zatwierdzenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę głosowało 14 radnych
(uchwała Nr XXXV/140/17 w załączeniu)
Ad. 7
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Miejskiego Zespołu Szkół w Wysokiem
Mazowieckiem.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poinformował, że Rada Miasta posiada
kompetencje do utworzenia, zmiany i rozwiązania zespołu szkół oraz nadania mu statutu. W
związku z przekształceniem gimnazjum wchodzącego w skład Miejskiego Zespołu Szkół w
szkołę podstawową należy w drodze uchwały zmienić skład MZS, który od 1 września 2017r.
będą współtworzyć Szkoła Podstawowa Nr 2 i Samorządowa Szkoła Muzyczna I stopnia.
Projekt nie wymaga opinii Podlaskiego Kuratora Oświaty, ani Centrum Edukacji Artystycznej
MKiDN. Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną przekształcanego
Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Wysokiem Mazowieckiem oraz Samorządowej
Szkoły Muzycznej I stopnia w Wysokiem Mazowieckiem, wchodzących w skład zespołu.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poprosił o przedstawienie opinii komisji Kultury
i Oświaty.
Przewodniczący Komisji Stanisław Chmielewski poinformował, że komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany składu Miejskiego Zespołu Szkół w
Wysokiem Mazowieckiem.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poddał pod głosowanie projekt uchwały w
sprawie zmiany składu Miejskiego Zespołu Szkół w Wysokiem Mazowieckiem.
Na stan rady 15, w obradach uczestniczy 14 radnych. Za podjęciem uchwały w sprawie
zmiany składu Miejskiego Zespołu Szkół w Wysokiem Mazowieckiem głosowało 14 radnych
(uchwała Nr XXXV/141/17 w załączeniu)
Ad. 8
Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja
Kopernika w Wysokiem Mazowieckiem.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poinformował, że Szkoła Podstawowa Nr 2
(powstała z przekształcenia gimnazjum) rozpocznie działalność 1 września 2017 roku,
zgodnie z uchwałą Rady Miasta. Rada posiada wyłączną kompetencję do nadania szkole
pierwszego statutu. Projekt statutu jest zgodny ze statutem MZS, w skład którego będzie
wchodzić Szkoła Podstawowa Nr 2 i nie wymaga opinii Podlaskiego Kuratora Oświaty, ani
Centrum Edukacji Artystycznej MKiDN sprawujących nadzór pedagogiczny nad MZS.
Projekt został przygotowany przez Radę Pedagogiczną dotychczasowego Gimnazjum im.
Mikołaja Kopernika w Wysokiem Mazowieckiem, zgodnie z założeniem art.72 ust.1 Prawa
Oświatowego.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poprosił o przedstawienie opinii komisji Kultury
i Oświaty.
Przewodniczący Komisji Stanisław Chmielewski poinformował, że komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 2 im.
Mikołaja Kopernika w Wysokiem Mazowieckiem.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poddał pod głosowanie projekt uchwały w
sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Wysokiem
Mazowieckiem.
Na stan rady 15, w obradach uczestniczy 14 radnych. Za podjęciem uchwały w sprawie
nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Wysokiem
Mazowieckiem głosowało 14 radnych (uchwała Nr XXXV/142/17 w załączeniu)
Ad. 11
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok.
Proponowane przez Burmistrza Miasta zmiany przedstawiła Skarbnik Miasta Renata
Kamińska. Poinformowała, że dotyczą one:
I. Zwiększenia dochodów własnych z wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 404 000 zł
II. Przeniesienia dochodów budżetowych między zadaniami z tytułu dotacji celowej
(Powiat Wysokomazowiecki) na zadanie: Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu
w mieście Wysokie Mazowieckie poprzez przebudowę ul. Podlaskiej, Przechodniej oraz
Prusa (zadanie własne) kwota 968 365 zł
III. Przeniesienia dochodów i wydatków budżetowych między zadaniami dotyczących
dofinansowania Sejmiku Województwa Podlaskiego zakupu sprzętu ratowniczo –
gaśniczego (wentylator nadmuchowy) dla jednostki OSP (zadanie własne) kwota 3 000 zł
IV. Przeniesienia wydatków między paragrafami z tytułu:
1) udzielenia dotacji dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łomży na dofinansowanie zakupu nowego
ambulansu sanitarnego na potrzeby Filii w Wysokiem Mazowieckiem (zmiana odbiorcy
dotacji) kwota 50 000 zł
2) wkładu własnego na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego (wentylator
nadmuchowy) dla jednostki OSP kwota 1 600 zł
V. Zwiększenia wydatków na:
1) przebudowę wnętrza Przedszkola Miejskiego Nr 2 wraz z zapleczem kuchennym
kwota 270 000 zł
2) wykonanie prac remontowych w Szkole Podstawowej Nr 1 (zgodnie ze złożonym
wnioskiem) kwota 125 000 zł tj. wykonanie remontu łazienek na I piętrze w budynku
głównym – 100 000 zł, remont części dachu (łącznik) – 21 000 zł, wyznaczenie kierunku
ruchu i miejsc postoju na parkingu przy ul. Jagiellońskiej dla zapewnienia bezpieczeństwa
uczniów dowożonych do szkoły – 4 000 zł
3) gospodarkę odpadami komunalnymi z przeznaczeniem na budowę Edukacyjnego
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Armii Krajowej kwota
5 000 zł

4) dofinansowanie zakupu sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Wysokiem
Mazowieckiem poprzez Fundusz Wsparcia Policji, który jest państwowym funduszem
celowym kwota 4 000 zł
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poprosił o przedstawienie opinii komisji
Finansowej.
Przewodniczący Komisji Andrzej Kamianowski poinformował, że komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poddał pod głosowanie projekt uchwały w
sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.
Na stan rady 15, w obradach uczestniczy 14 radnych. Za podjęciem uchwały w sprawie zmian
w budżecie miasta na 2017 rok głosowało 14 radnych (uchwała Nr XXXV/143/17 w
załączeniu)
Ad. 12
Interpelacje i wnioski radnych.
Radny Karol Nowicki – zasugerował rozważenie możliwości zaproszenie na jedną z
najbliższych sesji Rady Miasta nowego dyrektora Szpitala Ogólnego w celu przedstawienia
koncepcji dalszego funkcjonowania szpitala w naszym mieście.
Radny Lech Jamiołkowski – podzielił zdanie radnego Nowickiego.
Poinformował, że prawdopodobnie przygotowywany jest plan zamykania oddziałów, a
tomografu komputerowego nie ma nadal.
Radny Wiesław Czaja – poinformował o negatywnej opinii mieszkańców miasta na temat
funkcjonowania szpitala. Informacja, że szpital jest jednostką podlegającą pod powiat nie
bardzo do ludzi przemawia i uważają oni, że Rada Miasta również powinna zająć się tym
tematem.
Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko – odnosząc się do wypowiedzi przedmówców,
stwierdził, że funkcjonowanie Szpitala Ogólnego w naszym mieście faktycznie idzie w złym
kierunku. Problem jest bardzo duży, dlatego należy zająć się tym tematem i w tym celu
można zaprosić dyrektora na posiedzenie komisji Kultury i Oświaty.
Małgorzata Koc – radna rady powiatu wysokomazowieckiego – poinformowała, że dyrektor
składał sprawozdanie radzie powiatu, w którym była informacja o planowanym remoncie
oddziałów oraz zakupie tomografu komputerowego.
Ad. 13
Sprawy różne.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik – zapoznał radnych z pismem Pani Anny Serokin
dotyczącym najmu mieszkania komunalnego.
Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że rozpatrywanie tego typu spraw nie leży w
kompetencji Rady. Jednocześnie zaproponował, aby pismo to skierowane zostało do analizy
Komisji Funkcjonowania Miasta.

Radni przyjęli propozycję Przewodniczącego.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik – odczytał pismo – stanowisko Oddziału IPN w
Białymstoku w sprawie nazw ulic Ludowej, 1 Maja i Placu Odrodzenia w odniesieniu do
ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy
budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
W opinii Instytutu Pamięci Narodowej wyżej wymienione ulice nie spełniają norm
przewidzianych w ustawie i nie powinny być zmieniane w oparciu o zapisy ustawy.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik – zapoznał Radę z pismem Nadleśnictwa Rudka
dotyczącym udzielenia opinii na temat projektowanych lasów ochronnych.
Rada Miasta nie wypracowała opinii w powyższej sprawie.
Ad. 14
Zapytania i wolne wnioski.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad o godz. 14 00 Przewodniczący Rady Miasta Józef
Sokolik zamknął posiedzenie.
Protokołowała
Monika Borecka
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