Informacja Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Wysoka o podejmowanych przedsięwzięciach w okresie międzysesyjnym
od dnia 30.09.2019r. (XIV Sesja RM i G) - do dnia 22.10.2019r. (XV Sesja RM i G)

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

Informacja
Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Wysoka
o podejmowanych przedsięwzięciach.
W niniejszym okresie międzysesyjnym od dnia 30.09.2019r. do dnia 22.10.2019r. poczyniłem
następujące działania:
I.

Czynności organizacyjne:
1. Podpisałem i przesłałem podjęte przez Panie i Panów Radnych uchwały wraz z załącznikami z XIV Sesji
Rady Miasta i Gminy zgodnie z kompetencjami ustawowymi wymaganym organom, tj. Wojewodzie
Wielkopolskiemu, do publikacji w Dzienniku Urzędowym i Biuletynie Informacji Publicznej - BIP:
http://bip.gminawysoka.pl/?c=645

II. Przygotowanie Sesji:
1. W uzgodnieniu z Sekretarz Panią Haliną Borowczyk przygotowałem projekt porządku dzisiejszej Sesji oraz
zarządziłem jej posiedzenie na dzień 22 października 2019r. Informacja o posiedzeniu Sesji została
opublikowana
w
dniu
16.09.2019r.
na
Biuletynie
Informacji Publicznej
- BIP:
http://bip.gminawysoka.pl/?c=603

III. Uczestniczyłem lub brałem udział:
1. W dniu 10 - 11 października 2019r. w zjeździe Przewodniczących Rad Gmin zorganizowanych przez
Wielkopolski Ośrodek Studiów Samorządowych w Poznaniu, którego gmina jest członkiem. Plan zajęć
między innymi obejmował:
1) najnowsze zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi;
2) procedencja stanowisk w RP.
2. W dniu 14 października 2019r. brałem udział w spotkaniu z okazji dnia Edukacji Narodowej w Szkole
Podstawowej w Wysokiej w programie którego był Apel w wykonaniu dzieci i młodzieży oraz uroczyste
spotkanie z pracownikami, emerytami oraz zaproszonymi gośćmi. Z tego miejsca publicznie składam
wszystkim Dyrektorom, nauczycielom, wychowawcom, pracownikom administracji i obsługi szkół oraz
przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie naszej gminy przede wszystkim zadowolenia i satysfakcji
z wykonywanej pracy, dumy ze swoich wychowanków oraz ich osiągnięć a także wytrwałości
w przekazywaniu wiedzy.
3. Uczestniczyłem XXV posiedzeniu Rady ds. Wyboru Projektów Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
Krajna nad Notecią, które odbyło się w dniu 16.10.2019 roku w biurze LGD w Pobórce Wielkiej 25.
W zakresie porządku obrad posiedzenia była ocena wniosków w ramach naboru 16/2019, przedsięwzięcie
1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej. Wyniki oceny opublikowane zostały na stronie internetowej
– adres: http://www.lgdkrajna.pl/120,sub.html
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4. W dniu 17 października 2019r. brałem udział corocznym spotkaniu Towarzystwa Przyjaciół Natury
w Wysokiej, którego celem jest podsumowanie działalności tego koła, osób zaangażowanych w sprawach
poprawy estetyki i piękna naszego otoczenia jak i całej gminy poprzez różne formy ich działania a przede
wszystkim pokazania piękna natury, co zaprezentowane zostało na przygotowanej w tut. Urzędzie wystawie
zdjęciowej balkonów, ogródków, działek przydomowych w różnych sołectwach naszej gminy.
5. Brałem udział w uroczystych obchodach 80 rocznicy Pamięci Pomordowanych Mieszkańców Miasta i Gminy
Wysoka, które odbyły się w dniu 20 października 2019r. Uroczystości odbyły się w Górach Wysockich gdzie
odprawiona została msza św. przez Proboszcza Parafii Wysoka Ks. Pawła Zalewskiego a następnie odbył się
Apel ku czci pomordowanych i złożono wiązanki kwiatów i znicze przez delegacje biorące udział w tej
uroczystości na miejscu tragedii zamordowania naszych mieszkańców w Górach Wysockich przy Pomniku
poświęconym ku czci ich pamięci.
6. W dniu 21 października 2019r. brałem udział we wspólnym posiedzeniu wszystkich tematycznych
Komisjach Rady celem omówienia i zapoznania się z stanowiskiem i opiniami Pań / Panów Radnych
w podejmowanych sprawach zaplanowanego porządku dzisiejszej Sesji Rady.
7. W dniach 07.10., 21.10.2019r. pełniłem w tut. Radzie dyżur Przewodniczącego Rady dotyczący spraw
samorządowych naszej gminy oraz jej mieszkańców. Na dyżurze w dniu 07.10 mieszkanka miasta M.H.
skierował ustną prośbę o podjęcie starań możliwości rozwiązania „sporu” dla wykonania prac remontowych
na granicy odrębnych nieruchomości sąsiedzkich.
8. Brałem udział na zaproszenie Komendanta Policji w Pile w dniu 21.10.br. w tut. Urzędzie w debacie
społecznej w sprawie bezpieczeństwa na terenie gminy.
9. Zgodnie z upoważnieniem Rady z dnia 30.09.2019r. Przewodniczącemu udzieliłem odpowiedź na wniosek
spółki Ceramik91 - Cegielnia Czajcze w sprawie odmowy wprowadzenia dodatkowej obniżonej stawki
podatku od nieruchomości.

IV. Interpelacje i zapytania sesyjne – przekazałem Panu Burmistrzowi, które przedstawię w pkt.
porządku dzisiejszej Sesji:
1. Interpelacja sesyjna nr 60 Radnego Marka Jóźwiny z dnia 30.09.2019 r. dot. przecieku dachu na świetlicy
wiejskiej w Czajczu.
2. Interpelacja sesyjna 61 Radnej Emilii Dembińskiej z dnia 30.09.2019 r. dot. usunięcia przewróconego
drzewa w Bądeczu).
3. Interpelacja sesyjna 62 Radnej Emilii Dembińskiej z dnia 30.09.2019 r. dot. uzupełnienia ubytków
w nawierzchni dróg na terenie wsi Bądecz).
4. Interpelacja sesyjna nr 63 Radnej Grażyny Wrzaszczak z dnia 30.09.2019 r. dot. organizacji „Mikołaja” dla
dzieci we wsi Mościska).
5. Interpelacja sesyjna nr 64 Radnej Grażyny Wrzaszczak z dnia 30.09.2019 r. dot. zakupienie „banera” do
promocji gminy.
6. Interpelacja międzysesyjna nr 65 Radnego Bartłomieja Noculaka z dnia 1.10.2019 r. dot. konserwacji oraz
uporządkowania terenu placu zabaw, przy ul. Kościelnej).
7. Interpelacja międzysesyjna nr 66 Radnego Bartłomieja Noculaka z dnia 1.10.2019 r. dot. naprawy
uszkodzonej pokrywy studzienki przy ul. Kościelnej.
celem ich rozpatrzenia i przyjęcia do realizacji z jednoczesnym udzieleniem wyczerpujących pisemnych
odpowiedzi wraz z publikacją w rejestrze interpelacji i zapytań na BIP.
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V. Przekazanie dokumentów i pism oraz odpowiedzi Pana Burmistrza Paniom / Panom Radnym
z wykorzystaniem aplikacji e - Sesja lub przekazuję korespondencję (dokumenty – pisma) do
wiadomości / wglądu w Biurze Rady - otrzymaną w okresie od 30.09.2019r. do dnia dzisiejszego,
tj. 22.10.2019r. jak:
1. Pismo Dyrektora WZDW w Poznaniu nr WZDW.WD.5310.4.5.1/19 z dnia 27.09.2019 r. dotyczące
rozbudowy drogi DW nr 190.
2. Pismo nr RMiG.0006.14.2019 z dnia 30.09.2019r. przekazujące wniosek Sołtysa Wysoczki i części
mieszkańców Sołectwa Wysoczka z dnia 18.09.2019r. do rozpatrzenia przez Komisję Skarg, Wniosków
i Petycji.
3. Wnioski Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czajczu z dnia 04.10.2019r. do projektu budżetu miasta i gminy
na 2020 r.
4. Pismo P. H. B. z dnia 30.09.2019 r. dot. objęcia nadzorem prawidłowość wydawania decyzji o warunkach
zabudowy dla działki 277.
5. Wnioski Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej z dnia 04.10.2019r. do projektu budżetu miasta
i gminy na 2020 r.
6. Wnioski Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy H. Stańczyka z dnia 30.09.2019 r. do projektu budżetu
miasta i gminy na 2020 r.
7. Wnioski Rady Sołeckiej Sołectwa Wysoka Nr RMiG.0005.2.2019 wpływ do tut. Urzędu nr 7093 z dnia
30.09.2019 r. wraz z odpowiedzią Burmistrza Miasta i Gminy na zgłoszone wnioski.
8. Pismo Proboszcza Parafii w Wysokiej Nr RMiG.0004.71.2019 z dnia 30.09.2019r. wpływ do tut. Urzędu nr
7329 z dnia 08.10.2019 r. z prośbą o udzielenie dotacji na oświetlenie Kościoła i dzwonnicy.
9. Pismo Przewodniczącego Rady z dnia 14.10.2019 r. w sprawie rezygnacji w pracach Komisji Urbanistyczno –
Architektonicznej.
10. Pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16.10.2019 r., w sprawie analizy oświadczeń majątkowych
złożonych przez Burmistrza Miasta i Gminy i Przewodniczącego Rady.
11. Pismo Burmistrza MiG Wysoka Nr Or.III.00530.3.2019r. z dnia 14.10.2019r. wpływ do Rady dnia
18.10.2019r. w sprawie wprowadzenia do porządku Sesji dwóch projektów uchwał:
a) uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie Regulaminu wynagrodzenia nauczycieli w szkołach
prowadzonych przez Miasto i Gminę Wysoka,
b) uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od
nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów.
12. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg i Wniosków i Petycji Rady MiG Wysoka z dnia 22.10.2019r.

VI. Wnioski Sołtysów i przewodniczących rad Sołeckich - BRAK.
VII. Zaproszenia, które wpłynęły do Rady / Przewodniczącego Rady:
1. Na szkolenie Przewodniczących Rad Gmin i Powiatu w zakresie procedury sesyjnej, procesu legislacyjnego,
odpowiedzialności, ogłaszania, nadzoru nad uchwałami, które będzie miało miejsce w dniu 25 października
2019r. w Poznaniu.
2. Zaproszenie na XIV sesję Rady Powiatu w Pile w dniu 24.10.2019r.
Za w/w zaproszenia bardzo dziękuję.
Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Wysoka

Henryk Stańczyk
Wysoka, dnia 22.10.2019r.
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