REALIZACJA WNIOSKÓW ZGŁOSZONYCH NA SESJI RADY MIASTA I GMINY WYSOKA
w dniu 12 grudnia 2018 r.
Lp.

Treść wniosku

1.

Pani Emilia Dembińska wnioskowała w sprawie:
a) przeanalizowania potrzeby zamontowania progów zwalniających
na drogach gminnych w Bądeczu, chodzi o wjazd do Bądecza z
kierunku Tłukomy do drogi nr 190, na tym odcinku wnioskowała o
zamontowanie dwóch progów, drugie miejsce to droga na osiedlu
domków jednorodzinnych w wjazd od strony Czajcza (w
poprzedniej kadencji odpowiedz na wniosek była odmowna),

2.

Termin
realizacji

Sposób realizacji
Zamontowanie progów zwalniających na drogach
gminnych w Bądeczu, możliwe będzie po zabezpieczeniu
środków finansowych w budżecie na 2019 rok

b) naprawy nawierzchni drogi w miejscach gdzie była awaria
wodociągu w Bądeczu zasugerowała, że może to się odbyć w
terminie przyszłorocznym, kiedy będzie w przyszłym roku
dokonywana naprawa dróg na ternie sołectwa Bądecz,

Napraw nawierzchni drogi nastąpi w terminie do 30
czerwca br.

c) przypomniała o wniosku, który dot. zabezpieczenia w budżecie
środków na wykonanie dokumentacji ścieżki rowerowej z Sędzińca
do Bądecza związanej z DW nr 190.

W budżecie miasta i gminy na 2019 rok nie przewidziano
środków na wykonanie dokumentacji projektowej na
budowę ścieżki rowerowej z Sędzińca do Bądecza.

Pan Marek Jóźwina wnioskował w następujących sprawach:
a) zwrócił się o podanie informacji nt. budowy farm wiatrowych na
terenie miasta i gminy Wysoka, w związku ze zmiana ustawy,

Udzielono odpowiedzi pisemnej, w której przedstawiono
analizę konsekwencji ustawy odległościowej dla gminy
Wysoka oraz streszczenie procedur prowadzonych przez
Burmistrza w związku z inwestycjami.
Realizacja możliwa po zabezpieczeniu środków
finansowych w budżecie miasta i gminy.

b) Zapytał, jaka jest możliwość realizacji wniosków, które zgłosił na
posiedzeniu w dniu 07.12.2018 r.

3.

Pan Stanisław Grzybowski:
a) zwrócił się o przygotowanie odpowiedniego sposobu na udzielenie
odpowiedzi radnym na zgłaszane przez nich wnioski, zaznaczył, że
Radni oczekują ze strony organu wykonawczego rzetelnych
odpowiedzi w zakresie przekazanych do realizacji spraw,
b) posprzątania poboczy dróg gminnych z zalegających śmieci,
wyjaśnił, że powinno być to wykonane jeszcze przed opadami
śniegu, zadeklarował podanie wykazu dróg o jakie wnioskował.

4.

Pan Jan Ciołek:
a) pracownik Urzędu MiG zajmujący się sprawami drogownictwa,
aby przyjrzał się problemowi dróg gminnych, szczególnie tych,
które są w zasobie Skarbu Państwa nie zostały przejęte przez gminę,
a znajdują się na nich zarwane przepusty drogowe, które wymagają
naprawienia. Ponadto zasugerował zastanowienie się nad kwestią
przejęcia tych dróg na własność gminy,
b) w dniu 5.12.2018 r. kiedy odbyła się zbiórka odpadów
wielkogabarytowych nie ze wszystkich posesji zostały one
wywiezione, w szczególności pozostały na obrzeżach
miejscowości,
c) uprzątnięcia terenu przy pojemnikach na odpady komunalne, przy
wjeździe do Wysokiej Małej od strony Grabówna, gdyż tam
zalegają odpady różnego rodzaju i firma wywozowa ich nie
wywozi,
d) wnioskował o zwrócenie się do Powiatu w Pile o ustawienie
odpowiedniego drogowskazu na wyjeździe z Łobżenicy w kierunku
Wysokiej, dot. to nowo oddanej do użytku drogi ŁobżenicaKruszki.

Odpowiedzi będą udzielane w ciągu 14 dni od daty
wpłynięcia wniosku z biura rady.

Sprzątanie poboczy dróg gminnych odbywać się będzie raz
na kwartał przez ZGK w Wysokiej.
Wskazane pobocza dróg posprzątane będą w okresie
wiosennym.
Udzielono odpowiedzi, na terenie miasta i gminy trwa
proces komunalizacji dla 126 działek stanowiących drogi.

Problemy nieodbierania zgłaszać należy do Urzędu
maksymalnie do 7 dni po wyznaczonym terminie odbioru
odpadów. Sprawy te są niezwłocznie przekazywane do ZM
PRGOK.
Teren został uprzątnięty.

Zarządca drogi powiatowej ustawił w Łobżenicy znak
drogowy – wskazujący kierunek i odległość do Wysokiej.

e) złożył zapytanie, jak jest przygotowana akcji „Zima”, z kim i czy
są zawarte umowy w szczególności zapytanie dot. dróg gminnych,

5.

Pan Krzysztof Kowalski wnioskował w następujących sprawach:
a) naprawę zapadającego się asfaltu przed torami kolejowymi, przy ul.
Strzeleckiej w Wysokiej, koło Państwa B.,
b) ponowił swój wcześniejszy wniosek zgłaszany w poprzedniej
kadencji Rady, który był skierowany do Zarządu Powiatu w Pile o
obniżenie krawężnika przy przejściu dla pieszych na ul.
Św.Walentego, na ul. Kościuszki, dodatkowo również zgłosił
konieczność obniżenia chodnika przy nowym przejściu dla
pieszych przy ul. Pocztowej,
c) ustawienia koszy na śmieci na ul. Ogrodowej,
d) zorganizowanie przejścia dla pieszych z ul. Ogrodowej na ul.
Szkolną,
e) dokończenie oświetlenia ul. Akacjowej, oświetlenie wjazdu na ul.
Akacjową z kierunku od Wysokiej Wielkiej,
f) zamontowanie progów zwalniających na ul. Ogrodowej i ul.
Akacjowej

6.

Pani Grażyna Wrzaszczak zgłosiła wnioski w następujących sprawach:
a) zajęcia się sprawą rowów w Mościskach, aby nie dochodziło do
zalewania szczególnie wjazdu do szkoły z drogi powiatowej,

b) sprawdzenie czy w kierunku do zabudowań p.Frankowskich
powinien być rów (prawdopodobnie został zaorany) zasugerowała
sprawdzenie przy których polach były rowy, a obecnie są zaorane,

Zimowe utrzymanie dróg zlecono Zakładowi Gospodarki
Komunalnej w Wysokiej. Harmonogram został
opracowany przez ZGK i umieszczony na BIP.
Zlecono wykonanie ZGK w Wysokiej.
Wniosek został skierowany do PZD w Pile w dniu
23.01.2019 r.

Zostały zakupione i dostawione będą po uzgodnieniach z
firmą odbierającą odpady.
Wniosek możliwy do realizacji po wykonaniu chodnika
przy ul. Ogrodowej.
Po zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie
miasta i gminy.
Po zasięgnięciu opinii zebrania wiejskiego.
Wystąpiono do PZD w Pile o rozważenie sposobu
rozwiązania problemu odwodnienia dróg powiatowych, w
tym m.in. Mościsk.

Wniosek zostanie zrealizowany w bieżącym roku
kalendarzowym.

c) naprawy drogi gruntowej w kierunku od p.Kwiatkowskich do p.
Nowak
d) naprawę przepustu w Mościskach przy posesji p.Bienia (sprawa
wcześniej zgłaszana ma związek z zalewaniem przystanku PKS),

Uzupełniono drogę gruzem.
Wniosek został przekazany do PZD w Pile - w ramach
przeglądu dróg powiatowych pod kątem odwodnienia.

e) czy został naprawiony przepust przy drodze z kierunku MościskaWysoka Wielka (zarwany podczas wywozu buraków z pól),
f) zamontowanie tabliczek informujących o numerze posesji
p.Pietrzyk, p.Jarka, p.Olejniczak, p.Markiewicz,
g) zamontowanie lampy oświetlenia ulicznego w Kostrzynku, która po
awarii została zabrana przez Zakład ENEA i do tej pory nie wróciła
w to miejsce.
7.

Pan Bartłomiej Noculak wnioskował:
a) zamontowanie lustra drogowego przy ul. Szkolnej, które ułatwiłoby
w znaczny sposób bezpieczny wyjazd z tej ulicy,
b) naprawy lampy oświetlenia ulicznego przy ul. Kościelnej 33,
c) usytuowanie lampy przy ul. Ogrodowej, przy zjeździe na ul.
Szkolną, gdyż obecnie niewystarczająco doświetla drogę,

Zamówione zostały tabliczki informujące o numerach
posesji.
Zamontowano brakującą lampę oświetlenia ulicznego w
Kostrzynku.

Wniosek został skierowany do WZDW w Poznaniu w dniu
22.01.2019 r..
Wniosek został zrealizowany, lampa naprawiona

Zrealizowano

d) poprawy ciśnienia wody w jednej z posesji przy ul. Ogrodowej,
Problem dot. większej ilości posesji. Rozwiązaniem jest
wprowadzenie inwestycji związanej z budową sieci
wodociągowej łączącej ul. Ogrodową z terenem
zbiorników retencyjnych oraz modernizację istniejącej lub
budowę nowej pompowni wody. Niestety w roku 2019
zadanie takie nie jest ujęte w budżecie miasta i gminy.
e) naprawy nawierzchni związanej z zapadnięciem asfaltu na ul.
Kościelnej w pobliżu przejścia dla pieszych, na ul. Lubińskiego i
przy Placu Powstańców Wielkopolskich,

Wypełnienie zapadnięć nastąpi po sezonie zimowym, przy
zbiorczym zamówieniu dla wykonawcy na załatanie dziur
i ubytków.

f) wycięcie topoli przy ul. Kościuszki, rosnącej w rejonie garaży,
która zasłania lampę oświetlenia ulicznego,

Wszczęto postepowanie w celu uzyskania zezwolenia na
wycięcie.

g) wycięcie kasztanowca przy ul. Kościelnej 19 (wcześniejsza
odpowiedz była odmowna)
h) złożył zapytanie, czy zostaną dokończone, przez zarządcę drogi,
podjazdy do posesji przy ul. Św. Walentego,

Wszczęto postepowanie w celu uzyskania zezwolenia na
wycięcie.
Wystąpiono do PZD w Pile z propozycją zadań
inwestycyjnych przy drogach powiatowych na terenie
miasta i gminy wskazując m.in. dokończenie zjazdów.
Wniosek dot. studzienki przy ul. Strzeleckiej zostanie
skierowany do zarządcy drogi. Stan pozostałych
studzienek
i
wszystkich
mediów
zostanie
zinwentaryzowany do końca lutego. W przypadku ich
złego usadowienia zostanie skierowany odpowiedni
wniosek do ich właścicieli.

i)

podjęcie działań w celu poprawy umiejscowienia i terenu przy
studzienkach na pl.Wolności i przy przejeździe na ul. Strzeleckiej,
w tych miejscach są spore zapadnięcia terenu,

j)

przekazał prośbę mieszkańca Wysokiej o ustosunkowanie się do
jego wniosków złożonych do mpzp w grudniu 2017 r.

k) zwrócił się o interwencję w ZM PRGOK w Pile o zwiększenie
częstotliwości wywozu odpadów, aby w okresie zimowym były
również wywozy cotygodniowe,

Temat ten p. Burmistrz podejmie na zebraniu Zarządu
Związku PRGOK.

zamontowanie lampy oświetlenia ulicznego przy hali sportowej w
Wysokiej oraz dzwonka przy drzwiach wejściowych do hali.

Po zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie
miasta i gminy.

Pani Magdalena Piszczek złożyła następujące wnioski:
a) podanie konkretnego terminu, kiedy zostanie naprawiony dach na
budynku, w którym mieści się świetlica wiejska w Jeziorkach
Kosztowskich,
b) przycięcie gałęzi drzew przy drogach gminnych, które zasłaniają
lampy oświetlenia ulicznego,

W budżecie na 2019 rok nie ma zabezpieczonych środków
na to zadanie. Kosztorys z 2011 r. wyniósł - 62.846 zł i
wymaga aktualizacji. Wg. szacunku należałoby
zabezpieczyć kwotę ok. 80 tys. zł
Prace będą prowadzone sukcesywnie w okresie jesiennozimowym.

c) przeprowadzenie przeglądu przez Zakład Energetyczny oświetlenia
ulicznego w Jeziorkach Koszt. ze względu na ich dużą awaryjność,

W miejscach gdzie występują najczęściej awarie nastąpi
wymiana linii napowietrznej. Termin to I kwartał br.

l)

8.

d) zwróciła uwagę na niezrealizowane zadania dot. rozwiązania
problemu odwodnienia drogi powiatowej w Jeziorkach Koszt., w
sąsiedztwie drogi gminnej,

Sprawa została przekazana do PZD w Pile.

e) naprawy przystanku autobusowego w Jeziorkach Koszt. w związku
z jego zdewastowaniem,
f) naprawy drogi gminnej z Jeziorek Koszt. do Kosztowa, stan drogi
jest coraz gorszy, staje się ona często objazdem w związku z
wypadkami drogowymi na drodze krajowej nr 10,
g) złożyła zapytanie na jakim etapie jest wycinka drzew na boisku
sportowym w Jeziorkach Koszt. i przy posesji p.Kończak,

Wniosek możliwy do realizacji po zabezpieczeniu
środków finansowych w budżecie miasta i gminy.
Gmina uzyskała zezwolenie na usunięcie drzew z boiska.
Planowany termin realizacji połowa marca 2019 r.

h) skutecznie monitować Zarząd Powiatu w Pile w sprawie
konieczności remontu drogi z Młotkowa do Jeziorek Koszt.
9.

Pan Edmund Fonferek wnioskował w następujących sprawach:
a) ponowił wniosek, który był również zgłoszony przez radnych p. St.
Grzybowskiego i p. K. Kowalskiego o załatanie dziury w jezdni
przy sklepie ABC w Wysokiej,
b) przypomniał niezrealizowany wniosek w sprawie przepustu w
Rudnej,
c) postawienie tablicy informującej o nowym parkingu za Urzędem
Miasta i Gminy w Wysokiej,

Wniosek zrealizowany.

Wniosek zostanie zrealizowany w bieżącym roku
kalendarzowym.
Tablica zostanie wykonana.

REALIZACJA WNIOSKÓW ZGŁOSZONYCH NA II SESJI PRZEZ SOŁTYSÓW (12 grudnia 2018 r.)
Treść wniosku

Lp.
1.

Pan Edward Zbonik - Wysoczka:
a) czy została przygotowana zmiana do mpzp dla działki, na której
ma być posadowiony plac zabaw w Wysoczce, na jakim etapie
jest ta sprawa,
b) podania informacji, na jakim etapie jest sprawa remontu drogi 190
kierunek Wysoka-Pobórka Wielka, chodziłoby o podanie nowych
informacji jeśli takie są w tej sprawie,
c) zasugerował, aby w związku z planowanym zatrudnieniem
pracownika ds. dróg, dołączyć sprawy melioracji

d) utwardzenie odcinka drogi wewnętrznej około 200m w
Wysoczce, dodał, że przy tej drodze mieszka 7 rodzin, są
posadowione 2 firmy, ta drogą odbywa się ruch tranzytowy w
kierunku do Wysokiej Małej.
2.

Pan Stanisław Mrotek - Czajcze:
a) wnioskował o podjęcie działań w zakresie racjonalizacji
nakładów finansowych, które nasza gmina przeznacza na oświatę.

Termin
realizacji

Sposób realizacji
Obecnie nie prowadzi się sprawy dot. zmiany w
mpzp.
Znane są rozwiązania dot. odcinka od Krajenki do
Wysokiej. Brak informacji w kwestii II etapu Wysoka
– Pobórka W.
Dokonano zmiany Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu MiG w Wysokiej polegającej na utworzeniu
stanowiska ds. dróg i infrastruktury komunalnej.
Pracownik ten będzie prowadzić także sprawy
konserwacji i eksploatacji urządzeń wodnomelioracyjnych.
Brak środków finansowych w budżecie na 2019 rok.

Pierwszym krokiem w tym kierunku jest prowadzenie
wspólnej polityki kadrowej dla wszystkich szkół.
Kolejne propozycje będą przedstawione Radzie w
ciągu roku.

REALIZACJA WNIOSKÓW ZGŁOSZONYCH W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM (13.12.2018 do 28.12.2018 r.)
Lp.
1.

Treść wniosku
Pan Krzysztof Kowalski – przestawienie tablicy informującej o
dofinansowaniu zadania „Budowa drogi Kruszki-Łobżenica” od
strony Kijaszkowa.

2.

Pan Krzysztof Kowalski – wnioskował o zmianę nieczytelnego znaku
drogowego B2 przy Pl. Powstańców Wielkopolskich.

Termin realizacji

Sposób realizacji
Wniosek został przekazany 9.01.2019 r. do Powiatowego
Zarządu Dróg w Pile
Znak został zakupiony i zostanie wymieniony.

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

Treść wniosku

1.

Pan Edmund Fonferek wnioskował w następujących sprawach:
a) o zabezpieczenie środków budżetowych na zadanie odbudowa
studni głębinowej w Starem,
b) podanie informacji i wyjaśnienia nt. z jakich ulg ustawowych
inwestycyjnych w zakresie płatności podatków korzysta RKS
Bądecz,
c) podanie informacji nt. własności gruntu, na którym znajduje się
boisko sportowe w Rudnej, przy tej okazji wskazał na złą obecnie
lokalizację siłowni zewnętrznej w Rudnej, która powinna być
usytuowana w obrębie boiska sportowego,
d) zgłosił potrzebę podjęcia szerszej dyskusji nt. szukania
oszczędności w zakresie spraw oświatowych,
e) podjęcia działań w sprawie budynku dawnej szkoły w Starem,
f) załatanie dziury w nawierzchni drogi przy sklepie ABC Pszczółka
w Wysokiej,
g) zainstalowania zakupionej lampy solarnej przy posesji nr 30 w
Rudnej.

2.

Pan Stanisław Grzybowski wnioskował:
a) podjęcie działań w celu pozyskania działki gruntu w Sędzińcu z
przeznaczeniem na plac zabaw,
b) rozwiązania problemu parkowania samochodów w rejonie Banku
Spółdzielczego w Wysokiej.

Termin
realizacji

Sposób realizacji
Studnia w Starem ma wyeksploatowane złoże.
Mieszkańcy Starego i Gmurowa będą zaopatrywani ze
złoża w Nowej Rudnej. Realizacja inwestycji możliwa po
zabezpieczeniu środków finansowych.
Informacja objęta jest tajemnicą skarbową. Wykaz osób
fizycznych i prawnych korzystających z uprawnień
ustawowych jest podany do publicznej wiadomości.
Grunt stanowi własność Skarbu Państwa – dysponent
Starosta Pilski oraz częściowo na działkach które są
własnością osób prywatnych.

Aktualnie toczy się postepowanie sądowe.
Wniosek został zrealizowany.
Dotychczas nie dokonano zakupu lampy solarnej, w
związku z tym wniosek nie może być zrealizowany
pozytywnie.
Podjęto działania poprzez prowadzone rozmowy z RKS
Bądecz w celu wskazania działek, które byłyby
przedmiotem zamiany.
Wniosek skierowałem do PZD w Pile w dniu 22.01.2019
r.

3.

4.

5.

Pani Grażyna Wrzaszczak wnioskowała:
a) naprawę dróg gruntowych (z racji nieprzejezdności) na terenie
sołectwa Mościska w kierunku do posesji p.Markiewicz, p. Nowak,
p.Frankowskich.
b) odwodnienie wsi Mościska,
c) na jakim etapie jest sprawa boiska sportowego/ placu zabaw w
Kostrzynku
d) czy są informacje odnośnie zwrotu lampy przez Zakład
Energetyczny Enea, gdyż lampa powinna wrócić do Kostrzynka,

Droga została naprawiona poprzez uzupełnienie dziur
tłuczniem.
Wniosek skierowany do PZD w Pile.
Prowadzone są uzgodnienia z PPR AGRIFARM w celu
zabezpieczenia nieruchomości pod ww. inwestycje.
Lampa została zamontowana.

e) kiedy powstanie przystanek PKS w rejonie leśniczówki w
Mościskach,
f) kiedy będą zamontowane tabliczki informujące o numerze posesji
do p. Pietrzyk, p.Jarka, p.Olejniczak, p.Nowak i p. Markiewicz.

Sprawa powstania przystanku PKS – wiata przystankowa
k/leśniczówki zostanie zakupiona w 2019 roku.
Tabliczki z numerami posesji zostały zakupione i zostaną
ustawione we wnioskowanych miejscach.

Pani Emilia Dembińska zgłosiła wnioski:
a) przedstawienia w najbliższym czasie na sesji aktualnej informacji
w sprawie planowanego remontu drogi wojewódzkiej nr 190 oraz
budowy ścieżki rowerowej Bądecz-Sędziniec,

Trwają uzgodnienia z firmą projektową. Uzgodniono
zjazdy indywidualne i publiczne, lokalizacje zatok
przystankowych.

b) podjęcia działań w celu przeprowadzenia modernizacji rynku w
Wysokiej, zasugerowała dokonanie wieloletnich nasadzeń zieleni,

Wniosek zostanie uwzględniony podczas
wszystkich nasadzeń na ternie miasta Wysoka.

c) wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Bądeczu,
dodała, że ma to związek z obowiązkiem usuwania eternitu (chodzi
o wszystkie obiekty publiczne).

Brak środków finansowych w budżecie miasta i gminy.

Pan Krzysztof Kowalski zgłosił wnioski dot.:
a) stwierdził, że nienależycie został zrealizowany jego wniosek dot.
naprawy załamanego asfaltu przed przejazdem kolejki
wąskotorowej, gdyż tłuczeń rozsypuje się na jezdnie i niszczy
pojazdy,
b) znalezienia sposobu, aby zmobilizować kierowców do parkowania
na nowym parkingu, za budynkiem Urzędu MiG.

analizy

Zalanie asfaltem nastąpi po sezonie zimowym, przy
zbiorczym zamówieniu na załatanie dziur i ubytków.
Ustawiono tablice informacyjne. Wysłano wiadomość
SMS.

6.

Pan Marek Jóźwina zgłosił następujące wnioski:
a) przedstawienie informacji - udzielenia odpowiedzi w sprawie
budowy farm wiatrowych na terenie gminy Wysoka,
b) oświetlenia ulicznego w rejonie Eleonorki w Czajczu,
c) zapytał o realizacje wniosków zgłoszonych do PZD w Pile we
wrześniu 2018 r.,
d) podjęcia w najbliższym czasie poważnej dyskusji nt. oświaty, tj.
planowanych kierunków działania.

7.

Pani Magdalena Piszczek wnioskowała w następujących sprawach:
a) postawienia wiaty przystankowej w Jeziorkach Koszt. dla dzieci
oczekujących na autobus szkolny,
b) złożyła zapytanie cyt.:”czy Enea zostanie pociągnięta do
odpowiedzialności za przycinkę gałęzi, które notorycznie naruszają
linię, ponieważ gmina jest obciążana za punkty, które naprawiają
co chwilę”,
c) udział przedstawiciela sołectwa w osobie radnego lub sołtysa przy
odbiorach inwestycji, czy pracach remontowych prowadzonych na
terenie sołectwa.

8.

Pan Jan Ciołek:
a) zasygnalizował problem przybywania śmieci na „nielegalnym
wysypisku śmieci” w Wysokiej Małej, jada od strony Grabówna w
pobliżu poniemieckiego cmentarza, wnioskował o jego likwidację,

Udzielono odpowiedzi w sprawie analizy konsekwencji
ustawy odległościowej dla gminy Wysoka oraz
streszczenie procedur prowadzonych przez Burmistrza w
związku z inwestycjami wiatracznymi.
Wniosek nie może zostać zrealizowany w 2019 r. z uwagi
na brak środków finansowych.
Przekazano odpowiedz z PZD w Pile dot. zgłoszonych
wniosków.
Na spotkaniu z Komisją Oświaty w dniu 25.01.2019 r.
zostały przedstawione trzy koncepcje funkcjonowania
szkół w roku szkolnym 2019/2020. Większość członków
komisji
opowiedziała
się
za
utrzymaniem
dotychczasowego stanu. Niemniej jest to stan
tymczasowy dyskusja jest jak najbardziej potrzebna.
Dlatego sugeruję zająć się tematami na wspólnym
posiedzeniu wszystkich komisji w m-cu maju, po
zatwierdzeniu arkuszy organizacyjnych szkół.
Nie może zostać zrealizowany, gdyż formalnie nie jest to
przystanek komunikacyjny uchwalony Uchwałą Rady.
Miejsce wsiadania zostało uzgodnione wyłącznie między
organizatorami dowozu dzieci do szkoły a rodzicami.
Enea dostrzega problem, dlatego też wymienią tę linię na
izolowaną. Przy woli współpracy jaką wykazują nie
widzę powodu, aby sprawa trafiła do sądu.
Przyjęto do realizacji. Będzie to praktyka stosowana w
sołectwach.

Zrealizowano (odpowiedz udzielona w pkt 4c – wnioski
z sesji 12.12.2018 r.)

9.

b) złożył zapytanie czy jest w Urzędzie MiG zatrudniony pracownik
ds. leśnictwa, zwrócił się o przeanalizowanie wniosków jakie
zostały złożone w ostatnim czasie przez mieszkańców Wysokiej
Małej, jak również przez jego osobę, w sprawie wycinki drzew, a
nie były zrealizowane lub też była odmowa, zapytał, czy powtórnie
należałoby złożyć wnioski?

W Urzędzie MiG zatrudniona jest osoba w ramach
umowy cywilnoprawnej, która dokona analizy wniosków
wcześniej złożonych.

Pan Henryk Stańczyk:
a) wnioskował o przygotowanie petycji do Komisji Sejmowej Skarg i
Wniosków, wspólnie z gminą Krajenka, w temacie uszczuplenia
dochodów gmin z tytułu udzielonych ulg inwestycyjnych,

Temat ten zostanie przedstawiony w najbliższym czasie
włodarzom wszystkich sąsiednich gmin na najbliższym
spotkaniu wójtów i burmistrrzów.

b) rozważenia możliwości zwiększenia dla Pani J. pomocy rzeczowej
w zakresie dokarmiania psów i kotów na terenie miasta i gminy.

W budżecie zabezpieczono środki w wysokości 7.500 zł
na zakup karmy dla kotów wolno żyjących. Większość tej
kwoty jest przeznaczona na zakup karmy dla zwierząt P.J.
Udzielana jest tez pomoc weterynaryjna zwierzętom
które trafiają z wypadku do Pani J. – koszty pomocy
ponosi Miasto i Gmina.

REALIZACJA WNIOSKÓW ZGŁOSZONYCH W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM (29.12.2018 do 29.01.2019 r.)
Lp.
1.

2.

3.

Treść wniosku
Pan Henryk Stańczyk dot. niestarannego zrealizowania wniosku z
10.09.2018 r. w sprawie odbudowy zniszczonej drogi gminnej w
miejscowości Kijaszkowo położonej w lokalizacji powyżej budynku
strażnicy OSP w kierunku drogi powiatowej Łobżenica – „KruszkiKijaszkowo” – Wysoka.
Pan Krzysztof Kowalski wnioskował o naprawę uszkodzonej
studzienki z pompą ręczną w m. Tłukomy.
Pan Krzysztof Kowalski wnioskował w sprawie dot. pozostałości po
rozbiórce nieruchomości w m. Tłukomy (pozostawiona czerwona
dachówka).

Wysoka, 29 stycznia 2019 r.

Termin realizacji

Sposób realizacji
Wniosek jest cały czas w trakcie realizacji. Trwają
negocjacje PZD w Pile z wykonawcą drogi.

Zdemontowano przestarzałą i nieczynną instalację
wewnętrzną w studni wraz z pompą oraz zabezpieczono
studnię szczelną pokrywą betonową.
Zgłoszono wykonawcy rozbiórki. Ma być odebrana.

