Informacja Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Wysoka o podejmowanych przedsięwzięciach w okresie międzysesyjnym
od dnia 22.10.2019r. (XV Sesja RM i G) - do dnia 27.11.2019r. (XVI Sesja RM i G)

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

Informacja
Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Wysoka
o podejmowanych przedsięwzięciach.
W niniejszym okresie międzysesyjnym od dnia 22.10.2019r. do dnia 27.11.2019r. poczyniłem
następujące działania:
I.

Czynności organizacyjne:
1. Podpisałem i przesłałem podjęte przez Panie i Panów Radnych uchwały wraz z załącznikami z XV Sesji Rady
Miasta i Gminy zgodnie z kompetencjami ustawowymi wymaganym organom, tj. RIO i 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 27 listopada 2019r. Informacja o posiedzeniu Sesji została
opublikowana w dniu 13.11.2019r. na Biuletynie Informacji Publicznej - BIP:
http://bip.gminawysoka.pl/?c=603
2. Podjąłem czynności i wszelkie uzgodnienia w sprawie zorganizowania publicznej prezentacji na dzisiejszej
Sesji przez przedstawicieli Inwestora planowanego przedsięwzięcia polegającego na „budowie
elektrociepłowni na biogaz na działce nr geodezyjny 148/14 w miejscowości Wysoczka”, celem wskazania
oczekiwań i obaw społeczności lokalnej.

III. Uczestniczyłem lub brałem udział:
1. W dniu 25.10.2019r. w szkoleniu Przewodniczących Rad pn.: „Pułapki procedury uchwałodawczej w Radzie
Gminy i Powiatu” zorganizowanym przez Szkołę Administracji Samorządowej Sp. z o.o. Odział Kraków, które
odbyło się w Poznaniu.
2. W dniu 09 listopada 2019r. brałem udział na zaproszenie Stowarzyszenia Dziedzictwa Kulturowego i Sportu
Wielkopolan Powiatu Pilskiego Gminy Wysoka z siedzibą w Mościskach w spotkaniu dotyczącym
podsumowania projektu w ramach LGD Krajna nad Notecią pn.: „Wieś Kostrzynek i Mościska – nieobca im
ochrona środowiska”.
3. W dniu 09 listopada 2019r. brałem udział na zaproszenie Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy Sołectwa
Bądecz w spotkaniu dotyczącym podsumowania projektu w ramach LGD Krajna nad Notecią pn.:
„Masterchef of Bądecz" - zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Bądeczu.
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4. W dniu 10 listopada 2019r. brałem udział w koncercie niepodległościowym pt. „Moniuszko Niepodległy”
w wykonaniu solistów Opery Narodowej w Warszawie, który odbył się w Kościele p.w. NMP Różańcowej
w Wysokiej.
5. W dniu 11 listopada 2019r. brałem udział wspólnie z koleżankami radnymi Panią Emilią Dembińską
i Grażyną Wrzaszczak w uroczystej Mszy Św. w intencji Ojczyzny, natomiast po mszy złożyliśmy we wspólnej
delegacji wraz z Panem Burmistrzem wiązanki kwiatów i zapalone znicze przy pomniku Powstańców
Wielkopolskich na Placu Wolności.
6. W dniu 14 listopada 2019r. na zaproszenie Pana Burmistrza brałem udział w uroczystym spotkaniu z okazji
podsumowania projektu pn.: „Ja w Internecie", które odbyło się w auli szkoły podstawowej im. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej”.
7. W dniu 14 listopada 2019r. na zaproszenie Pana Burmistrza brałem udział w posiedzeniu komisji
urbanistycznej dotyczącej MPZP i Studium Gminy.
8. W dniu 17 listopada 2019r. brałem udział na zaproszenie Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
Krajna nad Notecią w wydarzeniu pn.: „Kulinarna Krajna”, które odbyło się w Centrum Upowszechniania
Kultury w Szydłowie, w której I miejsce zajęło koło „Gospodyń Wiejskich w Bądeczu” a wyróżnienie koło
Gospodyń z Wysoczki
9. W dniu 21 listopada 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.
10. W dniach 05.11., 18.11.2019r. pełniłem w tut. Radzie dyżur Przewodniczącego Rady dotyczący spraw
samorządowych naszej gminy oraz jej mieszkańców. Na dyżurze w dniu 18.11 mieszkanka miasta G.B.
skierowała ustną prośbę o podjęcie starań uporządkowania wjazdu po stratach ppoż.

IV. Interpelacje i zapytania sesyjne i pisma wnioski – uwagi przekazałem Panu Burmistrzowi, które
przedstawię w pkt. porządku dzisiejszej Sesji:
1. Interpelacja sesyjna nr 67 Radnej Magdaleny Piszczek z dnia 22.10.2019 r. dot. udzielenia informacji
w sprawie zakończenia koncepcji odwodnienia zakrętu przy drodze powiatowej oraz drodze gminnej we wsi
Jeziorki Kosztowskie.
2. Odpowiedź na II część Interpelacja nr 66 – Bartka Noculaka dotycząca naprawy uszkodzonej pokrywy
studzienki przy ul. Kościelnej – Pismo WZDW – Rejon Złotów nr RDW.ZŁ.6.0700-10/19 z dnia 07.11.2019r.
3. Odpowiedź na Interpelacja nr 65 – Bartka Noculaka dotycząca konserwacji oraz uporządkowania terenu
placu zabaw, 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 – adres:
http://bip.gminawysoka.pl/?c=700

V.

Przekazałem Panu Burmistrzowi / Pani mecenas - pisma – wnioski:
1. W związku z otrzymaną w dniu 18.10.2019r. (e-mailem) od Pana Burmistrza częściową dokumentacją dla
zadania / obiekt: „Wykonanie opracowań projektowych na budowę drogi ekspresowej S10 na odcinku
Piła – Wyrzysk” oraz jej analizą zwracam się do Pana z prośbą o przesłanie wniesionych uwag i komentarza
stronom zgodnie z rozdzielnikiem załączonego pisma z dnia 07.11.2019r. (4 egz.) do:
a) Przemysław Michalak ; Kierownik Projektu AECOM Polska Sp. z o.o. ; ul. Chłapowskiego 29 ; 61-503
Poznań.
b) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ; Oddział Poznań ; ul. Siemiradzkiego 5a ; 60-763
Poznań.
c) A/akta Rada MiG Wysoka.
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2. W sprawie przygotowania nowej uchwały dotycząca zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków z jednoczesnym
wycofaniem z obiegu prawnego (uchyleniem) dotychczasowej uchwały nr XIX/129/2004 Rady Miasta
i Gminy Wysoka z dnia 12.08.2004 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – pismo z dnia
14.11.2019r. wskazujące uwagi i nieprawidłowości.
3. Pismo z dnia 25.11.2019r. skierowane do Pani Radcy prawnej z prośbą o dokonanie całościowej analizy
zgodności z prawem obowiązującego Statutu MiG Wysoka opublikowanego w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego, poz. 7714 dnia 09.10.2018r. uchwalony uchwałą Nr LVII/305/2018 Rady
Miasta i Gminy Wysoka dnia 17 września 2018r. w sprawie Statutu Miasta i Gminy Wysoka i przygotowanie
pisemnego stanowiska prawnego w tym przedmiocie, w oparciu o rozstrzygnięcia nadzorcze (wyroki
sądowe), które moim zdaniem należałoby rozważyć celem jego dostosowania do obowiązującego prawa.
4. Dalsze uwagi dot. projektu statutu Sołectwa Bądecz, skierowane do Radcy prawnego B. Basary - pismo
z dnia 19.11.2019r. w sprawie wątpliwości prawnych do niektórych wprowadzonych zmian lub
poprawionych treści zapisów w sprawie zgodności z prawem projektu Statutu Sołectwa Bądecz w związku
z otrzymaną od Pani Radcy prawnej opinii prawnej – pismo nr OR.0740.10.2019 z dnia 14 listopada 2019r.
5. Pismo z dnia 15.11.2019r. w sprawie uwag do uwzględnienia ich przy odbiorze gwarancyjnym ul. Akacjowej
i „pozostałe wnioski” w związku z zakończoną budową przez firmą „Asta-Bud” Sp. z o. o., realizowanego
w ramach zamówienia publicznego pn. „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez zmiany mobilności
miejskiej w Mieście i Gminie Wysoka: część nr 4: Budowa ulicy Akacjowej w Wysokiej”.

VI.

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 22.10.2019r. do dnia
dzisiejszego, tj. 27.11.2019r. do dnia dzisiejszego jak:
1. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 30.10.2019 r. dot. realizacji zadań oświatowych
w roku szkolnym 2018/2019.
2. Apel Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25.10.2019 r. w sprawie zapewnienia odpowiedniej opieki
medycznej dla mieszkańców Gminy Wyrzysk.
3. Pismo Ministra Cyfryzacji z dnia 29.10.2019 r. dot. zmiany ustawy o drogach publicznych w zakresie
obniżenia maksymalnych stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego.
4. Pismo Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dn. 30.10.2019 r. dot. wniosku Ks. Proboszcza Parafii w Wysokiej
pw. NMP Różańcowej.
5. Pismo Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dn. 30.10.2019 r. dot. wniosku p. H.B. dot. działki nr 277
położonej w Wysokiej.
6. Pismo Burmistrza przekazujące uwagi i komentarze Przewodniczącego Rady H. Stańczyka dot. projektu na
budowę drogi krajowej S-10.
7. Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 12.11.2019 r. w sprawie ustalenia projektu uchwały
budżetowej Miasta i Gminy Wysoka na 2020 rok.
8. Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 12.11.2019 r. w sprawie projektu Uchwały Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2020-2030.
9. Opinię prawną otrzymaną od Pani Radcy – pismo nr OR.0740.10.2019 z dnia 14 listopada 2019r. z dn.
14.11.br. dot. zgodności z prawem projektu Statutu Sołectwa Bądecz.
10. Wniosek Sołtysa Starego z dn. 13.11.2019 r. do PZD w Pile o naprawę drogi powiatowej w Starem.
11. Wniosek Sołtysa Starego z dn. 13.11.2019 r. do PZD w Pile o naprawę drogi powiatowej w Starem
o udrożnienie przepustu pod drogą asfaltową w Starem i wyczyszczenie rowów.
12. Pismo Radnego H. Stańczyka z dn. 15.11.2019 r. dot. uwag do odbioru gwarancyjnego ul. Akacjowej.
13. Wniosek Radnego H. Stańczyka z dn. 19.11.2019 r. dot. objęcia zakresem obszaru zmiany MPZP dla m.
Wysoka o działkę nr 617/4.
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14. Odpowiedź Starosty Pilskiego z dn. 14.11.2019 r. w sprawie wniosku p. H.B. dot. dz. 277 w Wysokiej.
15. Petycja Pani Renaty Sutor, zam. w Rabce Zdrój, z dn. 18.11.2019 r. w interesie publicznym w zakresie
zmiany przepisów prawa miejscowego.
16. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 20.11.br. o zatwierdzonych arkuszach organizacyjnych szkół za
rok szkolny 2018/2019 oraz 2019/2020.
17. Odpowiedź Powiatowego Zarządu Dróg w Pile (pismo PZD.DT.4060.132.2019 z dnia 04.11.2019 w związku
z interpelacją nr 59 radnego Pana Krzysztofa Kowalskiego w sprawie wyrażenia zgody na odtworzenie znaku
D-15 – „przystanek autobusowy” oraz lokalizację wiaty przystankowej.

VII. Wnioski Sołtysów i przewodniczących rad Sołeckich - BRAK.

VIII. Zaproszenia, które wpłynęły do Rady / Przewodniczącego Rady:
1. Zaproszenie na XV sesję Rady Powiatu w Pile w dniu 28.11.2019r.
Za w/w zaproszenia bardzo dziękuję.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Wysoka

Henryk Stańczyk

Wysoka, dnia 27.11.2019r.
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