REALIZACJA WNIOSKÓW ZGŁOSZONYCH NA SESJI RADY MIASTA I GMINY WYSOKA
w dniu 29 maja 2018 r.
Lp.
1.

2.

3.

4.

Treść wniosku
Pani Emilia Dembińska wnioskowała: o naprawę wyrwy w
drodze w Bądeczu na wjeździe jadąc z kierunku od Czajcza na
tzw. obwodnicy w Bądeczu.
Pan Edmund Fonferek
a) Zgłosił sugestię, aby wykaszanie poboczy przez
zarządców dróg odbywało w wyznaczonych okresach,
b) Zaproponował, aby na muralu, który został namalowany
w związku z obchodami 100-lecia Powstania
Wielkopolskiego wpisać datę, tj. np. 1918-2018.
Pan Jan Ciołek wnioskował, aby w związku z rozpoczęciem
wykaszania poboczy przez zarządcę drogi powiatowej zwrócić
uwagę, na odpowiednie wykoszenie wjazdów na drogi gminne,
gdyż jak do tej pory widoczność w tych miejscach jest
utrudniona ze względu na wysokiej trawy. Na dzień wniosku
pobocza drogi Wysoka-Grabówno, nie jest wykoszona.
Pan Mariusz Zygan:
a) wnioskował o dokończenie inwestycji na ul. Ogrodowej,
np. dokończenie wjazdu do bramy głównej,
b) zgłosił swoje zastrzeżenie do jakości prowadzonych prac
przy
zadaniu inwestycyjnym – budową ścieżki
rowerowej z Wysokiej do Czajcza, zdaniem
wnioskodawcy są ubytki w kostce brukowej, nie zostały
odpowiednio wykarczowane zadrzewienia wzdłuż

Termin realizacji

Sposób realizacji
Przyjęto do realizacji. Wniosek
zrealizowany do 31 lipca br.

zostanie

Wykonane będzie do 1 lipca br.

Przekazano do PZD w Pile.

W budżecie miasta i gminy na 2018 r. brak środków
finansowych.
Wykonawca zobowiązał
uszkodzonych kostek.

się

do

wymiany

5.

przebiegu ścieżki, wjazdy na pola są zbyt wąskie i będą
przyczyną uszkodzenia ścieżki,
c) zapytał o najbliższe działania gminy w sprawie remontu
drogi nr 190, zdaniem wnioskodawcy ta inwestycja
„wymyka się spod kontroli”, a ponadto nie mamy nic do
powiedzenia i czy Pan Burmistrz mógłby się
ustosunkować,
d) złożył zapytanie czy są prowadzone oficjalne rozmowy
w sprawie zakupu gruntów, w otoczeniu parkingu przy
Urzędzie Miasta i Gminy, w rejonie boiska sportowego
w Wysokiej,
e) wnioskował o posprzątanie drogi i oczyszczenie
zasypanych studzienek na ul. Kościelnej które po
deszczu zostały zasypane.
Pan Piotr Maj wnioskował o:
a) skierowanie równiarki na drogi gminne, zapytał w jakim
terminie można się spodziewać tych prac,
b) kompleksową naprawę drogi gminnej z Jeziorek
Kosztowskich do Kosztowa,
c) wyjaśnienie i rozwiązanie problemu związanego z
brakiem wody w mieszkaniu, z tym problemem boryka
się mieszkanka Kijaszkowa.

6.

Pani Grażyna Wrzaszczak wnioskowała o przekazanie do
Powiatowego Zarządu Dróg wniosku o dokończenie zadania,
gdyż w związku z prowadzonymi pracami remontu drogi
powiatowej z kierunku Grabówno-Mościska, na pewnym
odcinku drogi pół jezdni zostało zalane asfaltem a połowa została
niedokończona.

Po przetargu brakuje 15 mln zł. Wspólnie ze Starostą
Złotowskim i Burmistrzem Krajenki spotkaliśmy się
z Marszałkiem Jankowskim.

Są przeprowadzone rozmowy wstępne.

Wniosek wykonano 5.06.2018 r.

Do tej pory wykonano usługę remontu dróg
(równiarka i walec) na terenie Czajcza i Wysokiej
Małej. W pozostałych sołectwach te usługi również
zostaną wykonane.
Remont zostanie przeprowadzony w lipcu br.
Udzielono odpowiedzi w dniu 15.06.2018 r. ZGK
podjął działania w celu zapewnienia bezpośredniej
dostawy wody.
Przekazano do PZD w Pile.

7.

Pan Henryk Stańczyk wnioskował:
a) o przygotowanie i dostarczenie wykazu wszelkich pism
– wystąpień z okresu niniejszej kadencji 2014-2018,
które kierowane były przez Pana Burmistrza w imieniu
tut. Urzędu zarówno do dawnej ANR SP (obecnie
KOWR) lub też innych podmiotów w sprawie
nieodpłatnego
lub
odpłatnego
przejęcia
nieruchomości/działek gruntowych na potrzeby naszej
Gminy. Ponadto o załączenie kserokopii w/w
dokumentów z załącznikami wraz z otrzymanymi
odpowiedziami.
b) Wykupu działek gruntowych (od właściciela Państwa J.)
zlokalizowanych w najbliższym sąsiedztwie Urzędu
MiG z przeznaczeniem na potrzeby gminy, tj. rozbudowę
tut. Urzędu dla przyszłościowego zabezpieczenia m.in.
pomieszczeń np. dla M-GOPS w Wysokiej oraz
Posterunku Policji, itp. Rozważenie propozycji zmian w
budżecie oraz WPF – nabycie nieruchomości jw.
c) Zrealizowania dżentelmeńskiej deklaracji przez Pana
Burmistrza (protokół nr XLVII/2017 z dnia 19 grudnia
2017 r. w sprawie dokończenia budowy chodnika ca. 70
mb przy ul. Pocztowej (koło transformatora
energetycznego) z oznakowaniem przejścia dla pieszych
i 2 szt. progów zwalniających.
d) Przygotowania wykazu działek (urządzeń wodnych, tj.
rowów/cieków) w Mościskach których właścicielem jest
Skarb Państwa – Starosta, włącznie z dołączeniem mapek
na których są zlokalizowane z ich logicznym
powiązaniem w obszarze zabudowy zwartej, tj. dla całej
miejscowości. Wystąpienie do stosownych instytucji o
wyegzekwowanie prawnego obowiązku należytego
utrzymania urządzeń wodnych.

Przyjęto do realizacji. Materiały zostaną przekazane
do 15 lipca br.

Można zrealizować po zabezpieczeniu środków
w budżecie miasta i gminy.

Uzyskano zgodę właściciela przyległej działki.
Sprawdzane są możliwości prawne.

Przyjęto do realizacji. Materiały zostaną przekazane
do 15 lipca br.

e) Zakupu kompleksowego systemu elektronicznego
zarządzania pracami Rady (biura rady, radnego), w tym
niezbędnego
sprzętu
i
oprzyrządowania
do
archiwizowania oraz nagrywania posiedzeń sesji Rady
MiG, z możliwością bezpośredniej transmisji z
wykorzystaniem internetu, np. YouTube w związku z
potrzebą dostosowania się od następnej kadencji do
wymogu ustawowego,
f) Przedstawienia w oparciu o istniejący stan prawny
informacji
wraz
z
propozycją
graficzną
planowanego/ych rozwiązań zagospodarowania działki
ozn. Nr geod. 277, położonej przy ul. Kościelnej w
Wysokiej w sąsiedztwie sklepu DINO w związku ze
złożonymi wnioskami w sprawie jej nabycia.
g) Udzielenia informacji radom sołeckim oraz wszelkim
organizacjom pozarządowym w tym stowarzyszeniom
działającym na terenie naszej gminy o możliwości
prawnej
wydatkowania
środków
finansowych
pochodzących zarówno z funduszu sołeckiego jak też z
budżetu gminy w zakresie funkcjonowania jak też
przekazywania majątku – wyposażenia na stan/rzecz ww.
organizacji,
h) W związku z wydłużeniem okresu odpowiedzi na
wnioski międzysesyjne złożone w okresie od 27.03.2018
r. do 29.05.2018 r. wnioskuję o przekazanie pism
(decyzji, pozwoleń itp.) związanymi z tymi wnioskami.

Do 31 lipca 2018 r. będą zabezpieczone środki
finansowe w budżecie miasta i gminy.

Informacja pisemna zostanie przygotowana do 15
lipca br.

Sołtysi otrzymali informację o możliwościach
wykorzystania środków w ramach funduszu
sołeckiego. Dodatkowo przygotowana zostanie
informacja pisemna. Stowarzyszenia otrzymały
uchwały w sprawie udzielenia dotacji w ramach
inicjatywy lokalnej oraz z zakresu sportu.

REALIZACJA WNIOSKÓW ZGŁOSZONYCH W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM
Lp.
1.

2.

Treść wniosku
Pan Henryk Stańczyk wnioskował o zwiększenie publikatorów
ogłoszeń o konkursach na stanowisko:
a) Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bądeczu,
b) Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mościskach.
Pan Henryk Stańczyk wnioskował o naprawę i remont dróg
gminnych (obszar Mała Wysoka – Wysoczka – Jeziorki Koszt.)
uwzględniające zniszczenia związane z realizacją inwestycji
budowy sieci energetycznej 400 kV Bydgoszcz – Krzewina, jak
też pozostałych dróg gminnych.

Wysoka, 26 czerwca 2018 r.

Termin realizacji

Sposób realizacji
Udzielono odpowiedzi pisemnej. Ogłoszenia
przekazano do publikacji na stronę BIP Kuratorium.
Uzgodniono z wykonawcą PSE Rzeszów naprawę
i remont dróg w sierpniu br.

