Informacja Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Wysoka o podejmowanych przedsięwzięciach w okresie międzysesyjnym
od dnia 29.09.2021r. (XXXIX Sesja RM i G) - do dnia 27.10.2021r. (XL Sesja RM i G)

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

Informacja
Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Wysoka
o podejmowanych przedsięwzięciach.

W niniejszym okresie międzysesyjnym od dnia 29.09.2021r. do dnia 27.10.2021r. poczyniłem
następujące działania:
I.

Czynności organizacyjne - techniczne:
1. Podpisałem i przesłałem podjęte przez Panie i Panów Radnych uchwały wraz z załącznikami z XXXIX 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 Sekretarzem Urzędu Panią Haliną Borowczyk przyjęto porządek dzisiejszej XL Sesji oraz
zarządziłem jej posiedzenie na dzień 27 października 2021r. Sesja odbędzie w trybie mieszanym
bezpośrednim i zdalnym trybie obradowania (z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams) w związku
z utrzymującą się sytuacją epidemiologiczną w kraju. Informacja o posiedzeniu i porządku Sesji została
opublikowana na aplikacji e-sesja wraz z załącznikami oraz na (BIP) Biuletynie Informacji Publicznej –
http://bip.gminawysoka.pl/?c=603. Ponadto w związku z wnioskami Burmistrza z dnia 19.10.2021r.
i 20.10.2021r. międzyczasie Komunikatem Przewodniczącego RMiG nr 1 z dnia 20.10.2021r. porządek obrad
został rozszerzony i zmieniony o wnioskowane sprawy i opublikowany na e-Sesja i BIP pod ww. linkiem.

III. Uczestniczyłem i przygotowywałem lub brałem udział:
1. W dniu 02.10.2021r. na zaproszenie Koła Gospodyń Wiejskich Czajczu uczestniczyłem w imprezie zwaną
„Kulinarne Rewolucje”. Super pomysł. Potrawy konkursowe – niesamowite smaki, piękny wygląd oraz
dobra prezentacja. Z mojej strony I miejsce dla wszystkich przygotowujących prezentowane potrawy oraz
dla organizatorów, co pokazano na złączonych zdjęciach. Gratuluję - Dziękuję.
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2. W dniu 09.10.2021r. na zaproszenie Stowarzyszenie Dziedzictwa Kulturowego i Sportu Wielkopolan
Powiatu Pilskiego Gminy Wysoka z siedzibą w Mościskach uczestniczyłem w Biesiadzie pn. „Mościska
Wczoraj a Dziś”, która odbyła się na placu wokół w Świetlicy Wiejskiej w Mościskach. W programie była
miedzy innymi historia Mościsk oraz konkurs przygotowanych potraw o niesamowitych smakach i pięknym
wyglądzie. Ponadto była oprawa muzyczna z występami młodzieży i dorosłych mieszkańców Mościsk.
Bardzo udana impreza. Dziękuję wszystkim organizatorom na czele z Prezesem ww. Stowarzyszenia p.
Justyną Kwiatkowską. Gratuluję - Dziękuję.
3. Brałem udział w wspólnej delegacji z Panią Radną Emilią Dembińska i Grażyną Wrzaszczak w uroczystych
obchodach 82 rocznicy Pamięci Pomordowanych Mieszkańców Miasta i Gminy Wysoka, które odbyły się
w dniu 17 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. Dziękuję wszystkim gościom i mieszkańcom za udział w ww. uroczystości.
4. W dniu 13 października 2021r. uczestniczyłem w pięknej uroczystości pasowania dzieci na uczniów Szkoły
Podstawowej w Wysokiej. Gratuluję „nowym” uczniom zdobycia tego zaszczytnego wyróżnienia i przyjęcia
ich do rodziny szkolnej Szkoły Podstawowej w Wysokiej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w której będą
przygotowywani do wejścia w dorosłe życie, do zrozumienia świata i całej rzeczywistości nas otaczającej.
5. W dniu 19.10.2021r. brałem udział w posiedzeniu wszystkich tematycznych Komisjach Rady celem
omówienia oraz zapoznania się z stanowiskiem i opiniami Pań / Panów Radnych w podejmowanych
sprawach zaplanowanego porządku dzisiejszej Sesji Rady.
6. W dniu 20.10.2021 r. uczestniczyłem w formule zdalnej „online” w rozprawie sądowej rozpatrywanej przez
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w sprawie skargi Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej
w Mościskach na uchwałę Rady Miasta i Gminy Wysoka dot. przekształcenia Szkoły Podstawowej
w Mościskach, w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej w Wysokiej. WSA w Poznaniu skargę Rady Rodziców
oddalił z uwagi na brak legitymacji procesowej, tj. zdolności sądowej.

IV. Skargi, wnioski i petycje skierowane do Rady Miasta i Gminy Wysoka od dnia 29.09.2021r. do
27.10.2021r. – Nie wpłynęły do tut. Rady Miasta i Gminy.
V. Interpelacje, petycje i zapytania Pań i Panów Radnych przekazane Panu Burmistrzowi –
przedstawione zostaną odpowiednio w pkt. porządku dzisiejszej Sesji:
1. Interpelacja międzysesyjna nr 149 Radnego Henryka Stańczyka z dnia 01.10.2021r. dotycząca udzielenia
informacji w sprawie przyczyny i potrzeby przeprowadzenia dezynfekcji wody pitnej w mieście Wysoka
w ostatnim okresie.
2. Interpelacja międzysesyjna nr 150 Radnego Henryka Stańczyka z dnia 13.10.2021 r. dotycząca udrożnienia
przepustu drogowego w miejscowości Rudna (wyjazd) pod drogą powiatową Rudna – Mościska.
3. Interpelacja międzysesyjna nr 151 Radnego Jana Ciołka z dnia 14.10.2021 r. dot. naprawy zniszczonego
zjazdu z drogi powiatowej w drogę gminną w Wysokiej Małej.
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.

VI. Inne pisma przekazane Burmistrzowi:
1. W dniu 02.09.2021 r. Przewodniczący Rady Miasta i Gminy przekazał z pośrednictwem Burmistrza Radcy
Prawnemu projekt Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wysokiej celem wydania opinii o zgodności
z prawem.
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VII. Odpowiedzi Burmistrza na przekazane interpelacje, wnioski i zapytania Pań i Panów Radnych:
1. Odpowiedź z dnia 21 września 2021r. (pismo Or.III.0003.26.2021) na interpelację międzysesyjną nr 146
Radnego Henryka Stańczyka z dnia 02.09.2021r. w sprawie rozważenia zasadności udzielenia dotacji
celowej z budżetu gminy i przygotowania projektu uchwały w sprawie „określenia zasad udzielania dotacji
celowej z budżetu gminy, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji celowej i sposobu jej rozliczenia
na pokrycie części kosztów zakupu i montażu szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe
bytowe”.
2. Odpowiedź z dnia 13 października 2021r. (pismo Or.III.0003.28.2021) na interpelację międzysesyjną nr
148 Radnego Henryka Stańczyka z dnia 28.09.2021r. w sprawie „Braku realizacji wniosku (interpelacji nr
RMiG.0003.83.2020 z dnia 17 stycznia 2020r.) w sprawie wykonania przejścia dla pieszych przy
skrzyżowaniu ul. Słoneczna – ul. Dworcowa (DW nr 190) wraz z dodatkowym wnioskiem z uwzględnienia
ograniczenia tonażu poruszających się pojazdów na ulicy Słonecznej.
3. Odpowiedź z dnia 18 października 2021r. (pismo Or.III.0003.29.2021) na interpelację międzysesyjną nr
149 Radnego Henryka Stańczyka z dnia 01.10.2021r. w sprawie udzielenia informacji przyczyny
i potrzeby przeprowadzenia dezynfekcji wody pitnej w mieście Wysoka w ostatnim okresie.

VIII.

Informacja w zakresie skierowanej / otrzymanej w okresie od dnia 29 września 2021r. do dnia
dzisiejszego, tj. 27 października 2021r. przez tut. Radę korespondencji (dokumentów ; pism lub
innych materiałów) którą opublikowano na aplikacji e - Sesja lub skorzystania z możliwości
bezpośredniego wglądu w Biurze Rady jak pisma z dnia:
1. Opinia prawna nr Or.0740.6.2021 z dnia 16 września 2021r. w sprawie informacji dotyczącej wyłączenia
członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta i Gminy Wysoka.
2. Wniosek Radnego Bartłomieja Noculaka z dnia 30.09.2021 do projektu budżetu miasta i gminy Wysoka na
2022 rok.
3. Wniosek Radnego Henryka Stańczyka z dnia 30.09.2021 r. do projektu budżetu miasta i gminy na 2022r.
4. Wniosek z dnia 4.10.2021 r. państwa B.W.D. o zabezpieczenie w budżecie na 2022 rok środków na zadanie
budowa kanalizacji sanitarnej w Wysokiej Wielkiej przy realizacji kanalizacji sanitarnej w Mościskach.
5. Pismo z dnia 5.10.2021 r. Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wysokiej w sprawie wniosków do
projektu budżetu miasta i gminy Wysoka na 2022 r.
6. Wniosek z dnia 11.10.2021 r. Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wysokiej skierowany do
Burmistrza o zabezpieczenie środków w budżecie na 2021 r. na zmianę wysokości dotacji przedmiotowej do
wywozu nieczystości ciekłych w 2022 r.
7. Wniosek Radnego Henryka Stańczyka z 11.10.2021r. w sprawie udostępnienia uzgodnień i opinii dotyczące
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Wysoka.
8. Wniosek Radnego Henryka Stańczyka z 11.10.2021r. w sprawie zwiększenia wyodrębnionej powierzchni
jednostki 6KDW-P w MPZP.
9. Wniosek Radnego Henryka Stańczyka z 18.10.2021r. w sprawie udostępnienia pozostałych opracowań
dotyczący studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy
Wysoka.
10.Powtórny wniosek Radnego Henryka Stańczyka z 13.10.2021r. w sprawie udostępnienia arkuszy
organizacyjnych szkół w gminie Wysoka na rok szkolny 2021/2022.
11.Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15.10.2021 r. dotyczące
wyników kontroli kompleksowej gospodarki finansowej za 2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej.
12.W dniu 19.10.2021 r. ze strony Burmistrza wpłynęły dwie informacje z zakresu oświaty:
a) informacja o zatwierdzonych arkuszach organizacyjnych Szkoły Podstawowej w Wysokiej,
b) informacja o realizacji zadań oświatowych na terenie miasta i gminy Wysoka w roku szkolnym 2020
/2021.
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13.W dniu 18.10.2021 r. wpłynęło zawiadomienie z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
o terminie rozprawy w sprawie ze skargi Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Mościskach na uchwałę
Rady Miasta i Gminy Wysoka nr XXXIV/234/2021 z dnia 28.04.2021 r. w sprawie przekształcenia Szkoły
Podstawowej w Mościskach w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej w Wysokiej.
14.W dniu 18.10.2021r. wpłynęła odpowiedź Burmistrza Miasta i Gminy na skargę pana E.F. z dnia
13.08.2021r. na pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej pana J.C.
15.Wnioski Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka, w sprawie wprowadzenia i wycofania odpowiednio ww. spraw
w porządku najbliższej Sesji w dniu 27.10.2021r., tj.:
a) pismo nr Or.III.00530.5.2021 z dnia 19.10.2021r. w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę
Rady Miasta i Gminy Wysoka w sprawie zatwierdzenia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomani dla Miasta i Gminy
Wysoka na rok 2021r.
b) pismo nr Or.III.00530.5.2021 z dnia 19.10.2021r. w sprawie wycofania z porządku obrad projektu
uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej
nr geod. 212/2 położonej w Wysokiej przy ul. Kościelnej.
c) pismo nr Or.III.00530.6.2021 z dnia 20.10.2021r. w sprawie przedstawienia propozycji Burmistrza
Miasta i Gminy Wysoka dot. średniej ceny skupu żyta stanowiącego podstawę do wymiaru podatku
rolnego na 2022r. oraz średniej ceny drewna stanowiącego podstawę do wymiaru podatku leśnego na
2022r.
16.W dniu 20.10.2021 r. wpłynął Komunikat nr 1 Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Wysoka
o rozszerzenie porządku obrad XL Sesji Rady Miasta i Gminy.
17.W dniu 20.10.2021 r. wpłynęła odpowiedź Burmistrza na wniosek p. M.D. z dnia 13.07.2021r. dotycząca
rozliczenia wody i ścieków.

IX. Zaproszenia:
1. Stowarzyszenie Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych zaprasza do udziału w Klubie
Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów. Spotkanie odbędzie się, w dniach 4 - 5 listopada 2021 roku .

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Wysoka

Henryk Stańczyk

Wysoka, dnia 27.10.2021r.
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