Informacja Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Wysoka o podejmowanych przedsięwzięciach w okresie międzysesyjnym
od dnia 22.02.2021r. (XXXII Sesja RM i G) - do dnia 29.03.2021r. (XXXIII Sesja RM i G)

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

Informacja
Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Wysoka
o podejmowanych przedsięwzięciach.
W niniejszym okresie międzysesyjnym od dnia 22.02.2021r. do dnia 29.03.2021r. poczyniłem
następujące działania:
I.

Czynności organizacyjne - techniczne:
1. Podpisałem i przesłałem podjęte przez Panie i Panów Radnych uchwały wraz z załącznikami z XXXII 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 XXXIII Sesji oraz
zarządziłem jej posiedzenie na dzień 29 marca 2021r. Sesja odbędzie w zdalnym trybie obradowania
(z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams) w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną
w kraju. Informacja o posiedzeniu Sesji została opublikowana na aplikacji E-sesja wraz z załącznikami oraz
na (BIP) Biuletynie Informacji Publicznej – http://bip.gminawysoka.pl/?c=603

III. Uczestniczyłem i przygotowywałem lub brałem udział:
1. W dniu 25 lutego 2021r. na zaproszenie Pana Burmistrza uczestniczyłem w spotkaniu z właścicielami
gruntów w sprawie projektu MPZP w obszarze ul. Dworcowa – Rejon Ogródków Działkowych (PZD) Wysoka.
2. W dniu 11 marca z udziałem Burmistrza w spotkaniu z Paniami i Panami Sołtysami w tut. Urzędzie z okazji
ich corocznego święta Dnia Sołtysa. Z tej okazji chciałbym podziękować za ich dotychczasową społeczną
pracę na rzecz lokalnej społeczności i rozwoju sołectwa oraz życzę spełnienia marzeń i zrealizowania
projektów oraz jak najwięcej zdrowia.
3. W dniu 11 marca 2021 uczestniczyłem wraz z Paniami i Panami Radnymi w posiedzeniu Komisji Oświaty,
której tematyką była wizja na obiekcie Szkoły Podstawowej w Mościskach oraz spotkanie z Radą Rodziców,
kadrą nauczycielską, obsługą oraz rodzicami w świetlicy w Rudnej w sprawie racjonalizacji oświaty w gminie
Wysoka.
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4. W dniu 19 marca 2021r. w posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie złożonej w dniu
19.01.2021r. petycji dotyczącej w interesu publicznego dotycząca ujęcia w opracowywanym studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wysoka sugerowanego przebiegu
korytarza komunikacyjnego dla obejścia drogowego (tzw. obwodnicy) miasta Wysoka od miejscowości
Bądecz omijający miejscowości Sędziniec i Wysoczkę w kierunku Pobórki Wielkiej (do drogi krajowej DK 10
i planowanej S10) oraz jej uzupełnienia z dnia 25.03.2021r. o dodatkowy wariant nr 4 dla części północno wschodniej.
5. W dniu 25.03.2021r. brałem udział we wspólnym 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. Zaproponowałem w uzgodnieniu z Przewodniczącymi komisji których dotyczyło i z poszczególnymi
członkami zmiany składów osobowych stałych komisji tut. Rady celem podjęcia stosownych uchwał.

IV. Interpelacje, petycje i zapytania Pań i Panów Radnych przekazane Panu Burmistrzowi –
przedstawione zostaną odpowiednio w pkt. porządku dzisiejszej Sesji:
1. Interpelacja sesyjna nr 131 Radnego H. Stańczyka z dnia 22.02.2021 r. dotycząca udzielenia odpowiedzi
na zaległe interpelacje i zapytania Radnych.
2. Interpelacja międzysesyjna nr 132 Radnego H. Stańczyka z dnia 3.03.2021 r. dotycząca usunięcia
z pobocza drogi gruntowej Wysoka – Gmurowo kręgów betonowych i śmieci.
3. Interpelacja – zapytanie międzysesyjne nr 133 Radnego Henryka Stańczyka z dnia 15.03.2021r. w sprawie
Przygotowania informacji w zakresie opłat za 2019 i 2020 rok z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz przedstawienia analizy skutków finansowych dla budżetu gminy
w przypadku rozważenia przyjęcia pomocy przedsiębiorcom z branży gastronomicznej poprzez zmianę
dotychczasowych rozwiązań w zakresie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
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. Inne pisma przekazane Burmistrzowi:
1. Pismo z dnia 02.03.2021r. w sprawie udostępnienia pozyskanych uzgodnień i opinii dotyczących
opracowywanych planów MPZP oraz do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Wysoka w obszarze gminy Wysoka dla miasta i gminy Wysoka.

VI. Odpowiedzi na przekazane Panu Burmistrzowi interpelacje i zapytania Pań i Panów Radnych:
1. W dniu 10 marca 2021r. wpłynęła odpowiedź Burmistrza (pismo Or.III.0003.6.2021 z 08 marca 2021r.) na
interpelację międzysesyjną nr 130 Radnego Henryka Stańczyka z dnia 11.02.2021r. dotycząca wyznaczenia
stanowisk postojowych z ich oznakowaniem lub zamontowanie znaku zakazu parkowania samochodów
ciężarowych na miejscach postojowych przy boisku sportowych „GLKS Wysoka” przy drodze Wysoka –
Jeziorki Kosztowskie.
2. Odpowiedź na interpelację międzysesyjną nr 128 Radnego H. Stańczyka z 27.01.2021 r. dotyczące usunięcia
słupa teletechnicznego i kabli na wjeździe w m. Stare.
3. Odpowiedź na interpelacje międzysesyjną nr 127 Radnego H. Stańczyka z 27.01.2021 r. dotyczące usunięcia
śmieci na drodze w Góry Wysockie i oznakowanie zakazem miejsca.
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4. Odpowiedź na interpelację międzysesyjną nr 125 Radnego H. Stańczyka z 25.01.2021 r. dotyczące usunięcia
pnia pozostałego z powalonego drzewa w Bądeczu i wyeliminowania zrzutu ścieków do rowu przydrożnego
w Bądeczu oraz usunięcia błota przydrożnego z pobocza drogi w Bądeczu.
5. II cz. odpowiedzi na interpelację międzysesyjną nr 126 Radnego H. Stańczyka.
6. Odpowiedź na interpelację międzysesyjną nr 130 Radnego H. Stańczyka z 11.02.2021 r.
7. Odpowiedź na interpelację międzysesyjną nr 132 Radnego H. Stańczyka z 3.03.2021 r. dotyczące usunięcia
z pobocza drogi gruntowej Wysoka – Gmurowo kręgów betonowych i śmieci.
8. Odpowiedź na zapytanie międzysesyjne nr 133 Radnego H. Stańczyka z 15.03.2021 r. dotyczące informacji
w zakresie opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
9. Odpowiedź na interpelację międzysesyjną nr 129 Radnego H. Stańczyka z 3.03.2021 r. dotyczące przeglądu
sieci wodociągowej, przeglądu wodnych zbiorników ppoż.

VII. Informacja w zakresie skierowanej / otrzymanej w okresie od dnia 22 lutego 2021r. do dnia
dzisiejszego, tj. 29 marca 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 pismo z dnia:
1. 24.02.2021r. (wpływ do tut. Urzędu dnia 25.02.2021r.) Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im.
Wacława Popiela w Mościskach dotyczące spotkania z radnymi celem przedstawienia stanowiska Rady
Rodziców w sprawie „Racjonalizacji sieci szkół w Gminie Wysoka”.
2. Pismem nr RMiG 0004.149.2021 z dnia 26 lutego 2021r. udzieliłem odpowiedzi na ww. pismo z dnia
24.02.2021r. (wpływ do tut. Urzędu dnia 25.02.2021r.) Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im.
Wacława Popiela w Mościskach dotyczące spotkania z radnymi celem przedstawienia stanowiska Rady
Rodziców w sprawie „Racjonalizacji sieci szkół w Gminie Wysoka”.
3. 24.02.2021r. (wpływ do tut. Rady MiG dnia 26.02.2021r.) Przewodniczącej Rady Rodziców przy Szkole
Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Pani Wioletta Kopczyńskiej skierowane do Kuratora
Oświaty w Poznaniu Pana Roberta Gaweł dla przedstawienia stanowiska rodziców dzieci uczęszczających do
Szkoły Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach.
4. Petycja z dnia 22 lutego 2021r. Pani Teresy Garland w sprawie opinii przeprowadzenia „Referendum
Ludowego”.
5. W dniu 26.02.2021 r. wpłynęły do Rady Miasta i Gminy sprawozdania RB przekazane przez Burmistrza
Miasta i Gminy.
6. Pismo z dnia 01.03.2021r. Rady Rodziców SP w Mościskach dot. spotkania w sprawie racjonalizacji sieci
szkół podstawowych na terenie miasta i gminy Wysoka.
7. Odpowiedź z dnia 3.03.2021 r. Przewodniczącego Rady na pismo Rady Rodziców SP w Mościskach.
8. Pismo Burmistrza z dnia 4.03.2021 r. skierowane do Kuratora Oświaty w Poznaniu.
9. Pismo Burmistrza z dnia 2.03.2021 r. dot. przedstawienia na sesji informacji w zakresie eliminacji glifosatu
z żywności.
10. Pismo nr DZ.VI.9040.1.5.2021 z dnia 05.03.2021r. Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego Pani
Pauliny Stochniałek z prośbą do samorządu gminnego o dofinansowanie w 2021r. programu leczenia
niepłodności dla mieszkańców województwa wielkopolskiego.
11. Wniosek z dnia 08.03.2021 r. Radnego Henryka Stańczyka dot. sporządzenia opinii prawnej w sprawie
wprowadzonego monitoringu w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wysokiej.
12. Z dnia 3.03.2021 r. oświadczenie Rady Powiatu w Pile dot. poparcia alokacji środków dla województwa
wielkopolskiego w programie regionalnym na lata 2021 – 2027.
13. Petycja z dnia 4.03.2021 r. Pani Teresy Garland dotycząca poparcia Rządu Tymczasowego.
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14. Wniosek z dnia 17.03.2021 r. Radnego Henryka Stańczyka dot. propozycji zmiany uchwały nr XXI/140/2020
z dnia 29.04.2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i oddziałach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Wysoka.
15. Ponowny wniosek p. M.R.A. z dnia 18.03.2021 r. dotyczący wytyczenia drogi dojazdowej.
16. Wniosek z dnia 22.03.2021 r. Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka o rozszerzenie porządku obrad XXXIII Sesji
Rady w dniu 29.03.2021r.

VIII. Zaproszenia:
1. Zaproszenie na „webinarium” rolnicze powiatów pilskiego i złotowskiego „Wielkopolskie Fora Rolnicze” XIV
edycja pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Wysoka

Henryk Stańczyk

Wysoka, dnia 29.03.2021r.
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