Informacja Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Wysoka o podejmowanych przedsięwzięciach w okresie międzysesyjnym od
dnia 07.05.2018r. (LII) Sesja RM i G) - do dnia 29.05.2018r. (LIII Sesja RM i G)

Sz. Panie i Panowie Radni,
Sz. Panie Burmistrzu,
zaproszeni goście i wszyscy przybyli
na dzisiejszą LIII Sesję Rady Miasta i Gminy Wysoka

Informacja
Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Wysoka
o podejmowanych przedsięwzięciach.
W niniejszym okresie międzysesyjnym od dnia 07.05.2018r. do dnia 29.05.2018r. poczyniłem
następujące działania:
1. Podpisałem i przesłałem podjęte przez Panie i Panów Radnych uchwały z LII Sesji Rady Miasta
i Gminy Wysoka zgodnie z kompetencjami ustawowymi wymaganym organom, tj. Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Poznaniu i Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz do publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa.
Uczestniczyłem w:
1. W Kolegium Rady z udziałem Wiceprzewodniczących Piotra Maja i Edmunda Fonferka oraz
pracowników Urzędu w sprawie ustalenia porządku dzisiejszej LIII Sesji RMiG Wysoka, w tym
wystosowania zaproszeń Państwu, które informacyjnie dla przejrzystości działania tut. samorządu
gminnego zamieszczono na stronie internetowej BIP Wysoka – http://bip.gminawysoka.pl/?a=3491
2. Wspólnym posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego oraz
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska i Komisji Rozwoju Gospodarczego zgodnie z porządkiem
obrad zamieszczonym na stronie internetowej BIP Wysoka - http://bip.gminawysoka.pl/?a=3492
celem zapoznania się z ich stanowiskiem i opiniami w podejmowanych sprawach i tematach
zaplanowanego porządku dzisiejszej Sesji Rady oraz zapoznanie się z prezentacją programu
e-Sesja, którą współorganizowałem.
3. Zebraniach wiejskich naszej gminy, tj. w sołectwach: Wysoka, Mościska, Jeziorki Kosztowskie,
Bądecz, Mała Wysoka, Młotkowo, Czajcze, Tłukomy.
4. Parafialno – Gminnym Dniu Trzeźwości, który odbył się w dniu 12 maja 2018r. zorganizowanym przez
Gminę, i Księdza Proboszcza Pawła Zalewskiego z Parafii pw. NMP Różańcowej w Wysokiej pod
hasłem „Ku Trzeźwości.”
Z tego miejsca publicznie dziękuję za przygotowaną okoliczność tzw. „Dnia Trzeźwości”.
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5. Wysockim Festiwalu Rękodzielnictwa i Smaku, który odbył w dniu 26 maja na osiedlu Kościuszki
w Wysokiej organizowanym prze Pana Dyrektora OUK w Wysokiej, przy współudziale Powiatu
Pilskiego i Samorządu Województwa.
Jednocześnie publicznie dziękuję Dyrektorowi i pracownikom OUK za przygotowany w/w festiwal.
6. Uczestniczyłem w XIV Dniu Skupienia Samorządowców, które odbyło w dniu 19 maja 2018r. w Górce
Klasztornej.
7. Uczestniczyłem w Finał XIII Gminnego Konkursu „Śmieci mniej, Ziemi lżej”
Publicznie dziękuję organizatorom za przygotowanie w/w gminnego konkursu.
8. Przekazałem Panu Burmistrzowi:
1. Pismem RMiG.0003.109.2018 z dnia 17 maja 2018r. wnioski Pań / Panów Radnych Miasta
i Gminy Wysoka zgłoszone na LII Sesji Rady w dniu 07 maja 2018r.
Uwaga: Niniejsze wnioski międzysesyjne są dostępne na stronie internetowej BIP Wysoka –
http://bip.gminawysoka.pl/?a=3494
9. Odpowiedzi i realizacja wniosków Radnych Miasta i Gminy:
Uwaga: Niniejsze wnioski międzysesyjne i w części odpowiedzi są dostępne na stronie internetowej
BIP Wysoka – http://bip.gminawysoka.pl/?a=3502
Wnioski Radnych, które wpłynęły w okresie międzysesyjnym, a dotyczyły:
1. Wniosek z dnia 15.05.2018r. w sprawie:
1. Udzielenia informacji wraz załączeniem kserokopii pism (wystąpienia Pana Burmistrza UMiG Wysoka
i odpowiedzi Energetyki) w sprawie zapewnienia zabezpieczenia przyłącza energetycznego dla realizacji
aktywnego (znak D6) oznakowania przejść dla pieszych – przejście dla pieszych w rejonie ul. Pocztowa nr 5
w Wysokiej, o którego wykonanie przed realizacją „Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od
skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 188 w m. Krajenka do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 wraz
z uzyskaniem decyzji środowiskowej” nr 190 Krajenka - Wysoka – droga DK nr 10 (Pobórka Wielka)
wnioskowałem.
2. Nieprzekazania pisma – odpowiedzi WZDW Poznań – pismo nr WZDW.WUD.610.280/17 z dnia
17.01.2018r. zainteresowanym stronom.
2. Wniosek z dnia 21.05.2018r. w sprawie niezrealizowania w istotnym zakresie kierowanego do Pana Burmistrza
wniosku - nr pisma RMiG.0003.90.2017r. z dnia 30.11.2017r. nawiązujący do wcześniejszych wniosków, tj.
z dnia 15.09.2015r. i 20.09.2015r. w sprawie nieuwzględnienia braków, uwag i propozycji z zachowaniem
należytej sumienności i staranności w zamieszczaniu dokumentów i informacji w „Biuletynie Informacji
Publicznej” Gminy Wysoka.
3. Wniosek z dnia 22.05.2018r. w sprawie:
1. Zamontowania drogowego lustra na skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą gminną w miejscowości
Jeziorki Kosztowskie, gmina Wysoka.
2. Odnowienie – wymianę znaku zakazu dopuszczalnej ładowności.
4. Wniosek z dnia 23.05.2018r. w sprawie:
1.
Nr 1 - Likwidacji składowiska „odpadów – śmieci” na poboczu strona lewa jadąc z Rudnej (ca. 1,00
km) przed Mościskami drogi powiatowej Rudna – Mościska.
2.
Nr 2 - Likwidacji składowiska „odpadów – śmieci – gałęzi” i składowanego drewna na poboczu drogi
gminnej (działka nr 783 – obręb Wysoka) przy zjeździe z drogi powiatowej (okolice stacji
redukcyjnej gazu) w kierunku Góry Wysockie.
3.
Nr 3 - Dodatkowo wnioskuję o wskazanie miejsca na terenie gminy na składowanie resztek
gałęzi oraz gruzu budowlanego do ewentualnego wykorzystania.
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5. Wniosek z dnia 24.05.2018r. w sprawie:
1. udzielenia informacji prawnej i udostępnienia dokumentów dotyczących przeprowadzonego
postępowania administracyjnego przy wydaniu stosownych zezwoleń / decyzji dla wycinki drzew na
gruntach zarówno gminy, jak też w otoczeniu i sąsiedztwie Szkoły Podstawowej im. W. Popiela
w Mościskach.
W/w wnioski są dostępne na stronie internetowej BIP Wysoka pod adresem:
1.
http://bip.gminawysoka.pl/?a=3496
2.
http://bip.gminawysoka.pl/?a=3495
3.
http://bip.gminawysoka.pl/?a=3493

Dodatkowo przekazałem/przekazuję Paniom / Panom Radnym otrzymaną korespondencję do wiadomości
/ wglądu - otrzymaną w okresie od 07.05.2018 r. do dnia dzisiejszego, tj. 29.05.2018r. jak dokumenty –
pisma (kserokopie) jak:
1. Odpowiedź Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 16 maja br. na wniosek mieszkańców ulicy Podgórnej dot.
budowy drogi.
2. Odpowiedzi na wnioski Radnych Miasta i Gminy:
1. Odpowiedź Powiatowego Zarządu Dróg w Pile na wnioski Radnych Miasta i Gminy zgłoszone na sesji
Rady w dn. 27.03.2018 r.
2. Odpowiedź Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 23 maja br. na wniosek Radnej Emilii Dembińskiej
zgłoszone w dniu 7.05.2018 r.
3. Pismo Burmistrza Miasta i Gminy z dn. 23.05.2018 r. przekazujące wnioski radnych Miasta i Gminy
z dnia 7.05.2018 r. do Powiatowego Zarządu Dróg.
4. Odpowiedź Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 25 maja br. na wniosek Radnego Jana Ciołka zgłoszone
w dniu 7.05.2018r.
5. Odpowiedź Pana Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 25.05.2018 r. na wniosek Radnego Piotra Maja
zgłoszony na posiedzeniu Kolegium Rady.

3. Jednocześnie dziękuję za otrzymane zaproszenia na - Festyn charytatywny OSP Wysoka.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Wysoka

Henryk Stańczyk

Wysoka, dnia 29.05.2018r.

Rada Miasta i Gminy Wysoka

Strona 3/3

