REJESTR
INTERPELACJI, WNIOSKÓW, ZAPYTAŃ RADNYCH K.2014-2018

Lp.

1

Data i nr sesji

imię i nazwisko
radnego
składającego
interpelację,
wniosek

2
29.12.2014
III sesja

3
Melania Malich

1

Treść

4
1/ skrytykowała sposób
rozplakatowania przez Gminny
Ośrodek Kultury plakatu z występem
ELENI i braku ze strony instytucji
kultury jakiegokolwiek
zainteresowania tego typu imprezą.
Biletów nie rozprowadzono i oddano
do sąsiedniej gminy - do Szamocina.
Tymczasem w Białośliwiu było
zainteresowanie występem tej
piosenkarki ale po bilety niestety
trzeba było pojechać do Szamocina,
2/ zwróciła uwagę na niedomykające
się drzwi w toalecie damskiej w GOK i
braku pokrywy na pojemniku do
odpadów również w tej w toalecie

2.

3/ uwagę zgłosiła do strony BIP
Urzędu Gminy, która jak stwierdziła
jest nie tylko bardzo skromna ale
nieaktualizowana na bieżąco.
3.

29.12.2014
III sesja

Ryszard Wolny

1/ upomniał się o odpowiedź na swoje
zapytanie z jednej z ostatnich sesji w
sprawie dotyczącej inwestycji
internetowej „internetu
szerokopasmowego” na terenie gminy.
Chciałby uzyskać informację – jakie są
plany związane z tą inwestycją na lata
przyszłe.

Sposób realizacji

5
1/ zgłoszony problem przekazano do
Dyrektora GOK – Or.003.1.2015 r.
z dn. 20.01.2015 r.
Dyrektor udzielił radnej wyjaśnień na
piśmie w dniu 26.01.2015r.

2/ zgłoszony problem przekazano do
Dyrektora GOK – Or.003.1.2015 r.
Z dn. 20.01.2015 r.
Dyrektor udzielił radnej wyjaśnień na
piśmie w dniu 26.01.2015r.
3/ Radnej wyjaśniono, że pracownik
urzędu odpowiedzialny za prowadzenie
stron internetowych został zobowiązany
do aktualizacji strony BIP –
Or.003.1.2015 z dn. 20.01.2015 r.
1/ Wyjaśnienia w tej sprawie otrzymał
radny w dniu 2015-01-23 nr pisma
Or.003.1.2015 r.

4.

5.

29.12.2014
III sesja

Rafał Ryś

2/ zgłosił problem plastikowych
słupów ogłoszeniowych, które są
umiejscowione między innymi w
Białośliwiu i Pobórce Wielkiej.
Zaznaczył, że są oklejone ogłoszeniami
jedno na drugim, poza tym w wielu
miejscach wiszą strzępy ogłoszeń.
Niestety wygląda to nieestetycznie
dlatego prosi aby wystąpić do
zarządzającego tymi punktami
ogłoszeniowymi do ich
uporządkowania.
Poprosił o przygotowanie informacji
dot. budowy wiatraków na terenie
Gminy Białośliwie.

2/ Radnego poinformowano, że w tej
sprawie wystąpiono do właściciela tych
urządzeń Pana Pawła Końca –pismo
Or.003.1.2015 z dn. 20.01.2015 r.

Informacja radnemu została przekazana
pismem nr Or.003.1.2015 z dn.
20.01.2015 r.

6.

26.01.2015
IV sesja

Krystyna Brągiel

7.

1/ poruszyła sprawę dotyczącą
torowiska kolejki wąskotorowej i
stwierdziła, że widzi potrzebę
uporządkowania. Na torowisku są
zaniedbania a to świadczy również o
wizerunku gminy, dlatego prosi aby
zwrócić się do Towarzystwa Kolei
Wąskotorowej by doprowadzili
torowisko do porządku.

1/ Wniosek został przekazany do
Powiatowego Zarządu Dróg w Pile
W odpowiedzi Dyrektor Powiatowego
Zarządu Dróg w Pile, że wycinka
zakrzaczeń drogi obejmuje również
torowisko kolejki usytuowane w jej
otoczeniu. Na pozostałych odcinkach
prace porządkowe prowadzone będą
przez członków Towarzystwa
Wyrzyska Kolejka Powiatowa wraz z
grupą niemieckich pasjonatów.

2/ drugi wniosek dotyczył drogi
powiatowej Nieżychowo-Białośliwie ,
w którym radna prosiła o
kontynuowanie wycinki krzaków z
pobocza drogi. Stwierdziła, że prace
były wykonane na części i zaprzestane
w połowie drogi.

2/ Wniosek został przekazany do
Powiatowego Zarządu Dróg w Pile
W odpowiedzi Dyrektor Powiatowego
Zarządu Dróg w Pile poinformował, że
wycinka zakrzaczeń realizowana jest
na całej jej długości, w granicach
administracyjnych Gminy Białośliwie.
Działania te poprzedzają planowana
przez powiat pilski inwestycję na w/w
drodze.
Wniosek został przekazany do
Powiatowego Zarządu Dróg w Pile.
W odpowiedzi Dyrektor Powiatowego
Zarządu Dróg w Pile poinformował, że
uprzątnięcie odpadów z uwagi na
awarię rębaka prowadzone będzie po
całkowitym zakończeniu wycinki.

8.

26.01.2015
IV sesja

Przemysław
Olszewski

Złożył wniosek w sprawie uprzątania
na bieżąco wycinanych krzaków z
pobocza dróg powiatowych ,
Zaznaczył, że to bardzo ważne bo przy
ostatniej wichurze wycięte krzaki
znalazły się na jezdni, co było
zagrożeniem dla bezpieczeństwa w
ruchu drogowym.

9.

26.01.2015
IV sesja

Ryszard Wolny

10

26.01.2015
IV sesja

Rafał Ryś

11.

26.01.2015
IV sesja

Krzysztof
Sonnenberg

12.

25.02.2015
V sesja

Rafał Ryś

Wystąpić do UM w Pile o
przedstawienie szczegółowego
rozliczenia dotacji na Izbę
Wytrzeźwień wraz z podaniem liczby
mieszkańców Gminy Białośliwie
Dokonać szczegółowej analizy
kosztów związanych z utrzymaniem
przedszkola (liczba dzieci, oddziały,
zatrudnienie) w oparciu o rok
budżetowy 2014 i plan wydatków na
2015 roku
Poprosił o sporządzenie wykazu
wszystkich stowarzyszeń i organizacji
działających na terenie Gminy i
podanie tej informacji na stronie
internetowej
1/ złożył zapytanie w sprawie
gminnego wysypiska śmieci – ile czasu
potrwa rekultywacja i ile ma
kosztować? Chciałby również uzyskać
informację dlaczego zamknięto gminne
wysypisko, czy nie popełniono i na
jakim etapie błędu, iż doszło do
zamknięcia wysypiska. Dzisiaj
stwierdził mając wysypisko na swoim
terenie można nieźle zarabiać a tego
nasza gmina została pozbawiona

Wystąpiono do Ośrodka Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Pile o przedstawienie
rozliczenia dotacji
W dniu 5.02.2015 r. wystąpiono do
Dyrektora Przedszkola o
przygotowanie materiałów dotyczących
kosztów utrzymania przedszkola.
Odpowiedź udzielona została w piśmie
nr P.0703.2.2015 z 10 marca 2015 r.
W odpowiedzi poinformowano, że
wykaz stowarzyszeń i organizacji został
zamieszczony na tronie BIP w zakładce
„stowarzyszenia”
1/ Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy
W piśmie nr Or.0003.3.2015 z dnia
16.03.2015 r.
(zgodnie z decyzją Starosty Pilskiego z
6.12.2012 r.)prace z rekultywacja
powinny się zakończyć do 31.12.2020 r.
Koszt z (lipca 2010) rekultywacji
wysypiska opiewa na kwotę
1.596.873,46 zł brutto za całość prac.
Całość prac rekultywacyjnych
podzielona jest na etapy i przed

13.

14.

25.02.2015
V sesja

Mirosław
Burzyński

15.

25.02.2015
V sesja

Jacek Matlak

realizacja kolejnych etapów kosztorys
jest aktualizowany. Bezcelowe jest
ustalenie odpowiedzialności personalnej
gdyż przepisy prawa zobligowały
Gminę do zamknięcia gminnego
wysypiska odpadów komunalnych.

2/ zwrócił się również z prośbą do
Dyrektora GOK o rozważenie
możliwości doposażenia nagłośnienia
poprzez zakupienie mikrofonów
bezprzewodowych (w miejscu dla
radnych, wójta, sołtysów). Usprawni to
jego zdaniem przebieg obrad.
zasygnalizował, że na ul. Dworcowej w
Białośliwiu przy głównym wejściu na
dworzec PKP nie ma oświetlenia w
związku z tym złożył wniosek aby
wystąpić do PKP, które jest
właścicielem linii o uzupełnienie
oświetlenia.

2/ Wniosek przekazano do Dyrektora
GOK celem ustosunkowania się i
podjęcia działań ww. sprawie.
Odpowiedź została udzielona w dniu
20.03.2015 r.

1/ stwierdził, że przy posesji nr 29 w
Dworzakowie i przy boisku Stelli robią
się zastoiny wód opadowych dlatego
sugeruje aby podczas kontynuacji
budowy chodnika uwzględnić
odwodnienie tych miejsc. Zwrócił
również uwagę, iż po wykonaniu
wjazdów do posesji nie zabezpieczono
zaworów (nałożenie kapsli) na
przyłączu wodociągowym do posesji.
Zawory zostały zamulone piaskiem i
staną się bezużyteczne.

Poruszone przez radnego sprawy
dotyczące drogi powiatowej w
miejscowości Dworzakowo zostały
przekazane do Powiatowego Zarządu
Dróg w Pile. (pismo Or.0003.3.2015)

Radnego poinformowano, że PKP
Energetyka została poinformowana o
braku oświetlenia.

2/ poruszył problem ograniczenia
ruchu na drodze w Dworzakowie dla
pojazdów powyżej 12 ton. To
ograniczenie uniemożliwia dojazd
samochodu mleczarni i pojazdów firmy
ALTVATER do posesji. Kierowca
samochodu z mleczarni został ukarany
mandatem. Jeśli nadal będzie
obowiązywało ograniczenie to ani
ALTVATER nie odbierze od
mieszkańców Dworzakowa śmieci ani
Zakłady Mleczarskie nie odbiorą od
rolników mleka. Z tego powodu uważa,
że konieczne jest rozważenie
wyłączenia ograniczenia dla takich
pojazdów.

16.

17.

dlatego ważne jest, jeśli popełniono
błąd, ustalenie odpowiedzialności
osobowej.

25.02.2015
V sesja

Przemysław
Olszewski

1/ nawiązał do sobotniego objazdu
obiektów gminnych i wyraził
oburzenie z powodu jakie zastano w
jednym z pomieszczeń po

1/ Radnego poinformowano, że książki
po zlikwidowanej Szkole Podstawowej
w Nieżychowie zostały zabrane.

zlikwidowanej Szkole Podstawowej, a
mianowicie porzucone na podłodze w
nieogrzewanym pomieszczeniu książki.
Uważa, że jest to niedopuszczalne aby
takie dobro zostało niszczone i
zaproponował przekazanie książek albo
do biblioteki publicznej albo biblioteki
szkolnej,
2/ poruszył temat utrzymania porządku
wokół obejścia szkoły - przejście dla
pieszych pomiędzy ulicą Ogrodową a
ul. 4 Stycznia. Stwierdził, że to zadanie
kosztowało niemałe pieniądze i aż żal,
że jest tak zaniedbane i wygląda nie
lepiej niż przejście stare

18.

2/ Radnemu wyjaśniono, że za porządek
na przejściu dla pieszych pomiędzy ul.
4 Stycznia a ul. Ogrodową w okresie
zimowym odpowiedzialna była Szkoła
Podstawowa i Gimnazjum w
Białośliwiu, natomiast w okresie od
m-ca kwietnia do końca października za
porządek będzie odpowiedzialny Urząd
Gminy.
Radnej udzielono odpowiedzi, że ubytki
w nawierzchni drogi w obrębie Szkoły
Podstawowej w Nieżychowie zostały
załatane.

19.

25.02.2015
V sesja

Krystyna Brągiel

zwróciła się z prośbą aby wystąpić do
Powiatowego Zarządu Dróg w Pile o
pilne uzupełnienie ubytków w
nawierzchni drogi w obrębie byłej
szkoły podstawowej w Nieżychowie.
Zaznaczyła, że ubytki są duże co
powoduje znaczne utrudnienia dla
pojazdów.

20.

25.02.2015
V sesja

Paweł Kozak

1/ poprosił o umieszczenie przy
drogach Dębówko Nowe, Dębówko
Stare, Krostkowo tablic z numerami
posesji. Kolejny raz karetka pogotowia
miała problemu z dojazdem do
właściwej posesji,

1/ Radnego poinformowano, że Urząd
Gminy przygotuje koncepcję dotyczącą
ustawienia tablic z numerami posesji
oraz określi koszt ich zakupu.
Planowany termin ustawienia tablic –
druga połowa 2015 r.

21.

2/ złożył wniosek o utwardzenie
gruzem miejsca po wykopach przy
Szkole w Dębówku Nowym. Po
wykonaniu przyłącza kanalizacyjnego
w tym miejscu nie można przejechać
samochodem, bo jest to błotne
grzęzawisko,

2/ Wniosek przekazano wg właściwości
do Dyrektora Szkoły Podstawowej.

22.

3/ zapytał czy zakończono wycinkę
krzaków przy drodze gminnej z
Dębówka Nowego w kierunku torów
kolejowych, bo kończy się termin
wycinania i może być kłopot z
przejazdem na łąki.

3/ Radnemu udzielono odpowiedzi, że
droga jest przejezdna i nie wymaga
radykalnych cięć w zadrzewieniu.
Natomiast dokonanie drobnych korekt
mających na celu zachowanie skrajni
jezdni wykonane zostanie w m-cu
kwietniu br , kiedy podejmą pracę
pracownicy społeczno-użyteczni.
Radnego poinformowano, że sprawa
niszczenia wiat przystankowych przy
drodze krajowej nr 10 została zgłoszona
na policje.

23.

25.02.2015
V sesja

Ryszard
Kwieciński

poruszył temat wandalizmu jaki ma
miejsce w Tomaszewie i Pobórka
Wielka, a dotyczy niszczenia przy
drodze krajowej nr 10 wiat
przystankowych. Wandale zrobili się
tak zuchwali, że nie boją się
dewastować naprawionych lub nowo

ustawionych wiat. Jego zdaniem
policja powinna częściej kontrolować
te miejsca, przejechać przez sołectwo
a nie tylko główną drogą.
stwierdził, że na ostatniej sesji prosił o
umieszczenie na stronie internetowej
gminy wykazu stowarzyszeń i
organizacji pozarządowych
działających na terenie gminy. Faktem
jest, że otrzymał odpowiedź, iż taki
wykaz został zamieszczony, ale
brakuje w nim podstawowych danych
między innymi : adresu siedziby,
imiona i nazwiska osoby
reprezentującej organizację, dane do
kontaktu, itd. W związku z tym prosi o
podanie pełnej informacji o
działających organizacjach na terenie
gminy Białośliwie.

W odpowiedzi poinformowano, że
wykaz stowarzyszeń i organizacji na
stronie bip zostanie uzupełniony.

24.

25.02.2015
V sesja

Krzysztof
Sonnenberg

25

25.03.2015
VI sesja

Rafał Ryś

poruszył sprawę dotyczącą
nieużytkowanych pomieszczeń na
dworcu PKP i stwierdził, że co pewien
czas przez opiekuna otwierane są okna
do wietrzenia pomieszczeń i w tym
czasie dostają się gołębie. Następnie
okna są zamknięte a gołębie uwięzione
bez pożywienia i wody zdychają.
Uważa, że jest to dalece
niehumanitarne traktowanie ptaków i
należy wystąpić do PKP aby w jakiś
sposób zabezpieczyli okna np. poprzez
zamontowanie siatek.

Interpelacja została przekazana do PKP
SA Oddział Gospodarowania
Nieruchomościami w Poznaniu

26.

25.03.2015
VI sesja

Waldemar
Heimann

Zgłosił problem poruszony na zebraniu
wiejskim a dotyczący ul. Gajowej w
Białośliwiu. Ta droga jest na odcinku
ok. km utwardzona polbrukiem a
dalsza część nadal ma nawierzchnię
żużlową i na łączeniu obu nawierzchni
zrobił się dość duży uskok, który pilnie
trzeba zniwelować – np. uzupełnić
drobnym gruzem.
Dodał też, iż dla niego bezsensem jest,
że polbruk położono na odcinku gdzie
są sady i zakończono przed
budynkami.

27.

25.03.2015
VI sesja

Paweł Kozak

Zgłosił uwagę na temat tego jak
strażacy z OSP Białośliwie brali udział
w pożarze łąk, który miał miejsce 24
marca br. Odbyło się to w ten sposób,
że dojechali do Krostkowa, wjechali 2
km drogą gruntową na teren łąk i przez
2 godziny stali nie robili nic i tylko
patrzyli na pożar łąk, który był po
drugiej stronie rz. Noteć.

Radnemu udzielono odpowiedzi, że
uskok na ul. Gajowej pomiędzy
nawierzchnią utwardzoną kostką
polbruk i nawierzchnią gruntową
zostanie zniwelowany podczas
równania dróg gruntowych w maju br.
Radnego poinformowano również, że
Gmina Białośliwie złożyła w
listopadzie 2014 r. wniosek o
dofinansowanie z budżetu
Województwa Wielkopolskiego
przebudowy dalszego odcinka ul.
Gajowej do skrzyżowania
z ul. Witosa.
O wyjaśnienie tego zdarzenia zwrócono
się do Komendanta Gminnego . Dnia 14
kwietnia uzyskano pisemną informację,
z której wynika, iż 23.04.2015 r. miały
miejsce dwa wezwania jednostki OSP
Białośliwie, przez Komendę PSP w
Pile, do działań ratowniczych w
zakresie pożaru łąk przy Noteci:
pierwsze w godz. 16:22-18:02, drugie w
godz. 18:33-19:01 uznane zostało za
alarm fałszywy. Informacje

28.

25.03.2015
VI sesja

Adam Piosik

Zgłosił sprawy dotyczące Gminnego
Ośrodka Kultury, a dotyczyły :
1/ organizowanej w GOK
charytatywnej imprezy przez klub
Sportiko – dlaczego w umowie o
wynajmie pomieszczenia wniesiono
zastrzeżenie dotyczące zakazu
osiągania dochodów podczas imprezy ?

potwierdzone zostały przez KP PSP w
Pile w zestawieniu działań
ratowniczych jednostki OSP Białośliwie
w m-cu marcu 2015 r.
Zgłoszone uwagi przekazane zostały do
Dyrektora GOK w Białośliwiu.
Odpowiedź Dyrektor GOK przekazał
radnemu w dniu 28.04.2015 r.

29

2/ podczas ww. imprezy nie było
żadnego telefonicznego kontaktu z
Dyrektorem GOK,

j.w.

30

3/ poprawienia stanu sanitariatów w
GOK – chodzi o kwestie czystości.

j.w.

31.

25.03.2015
VI sesja

Waldemar
Heimann

zapytał, co zamierza zrobić się w
sprawie szczurów, które dość licznie
pokazały się na ul. 4 Stycznia ?

W odpowiedzi radnego
poinformowano, że przeprowadzono
czynności sprawdzające sieć
kanalizacyjną i wykryto
nieprawidłowości w sposobie
podłączenia się mieszkańców do sieci
kanalizacyjnej oraz zastosowanie
studzienek nie spełniających wymogów
technicznych co ma duży wpływ na
obecność gryzoni. Zgodnie z zapisami
Uchwały Nr VIII/31/07 RG Białośliwie
z dnia 31.05.2007 r. w sprawie zasad
utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy właściciele
nieruchomości mają obowiązek
przeprowadzenia co najmniej raz w
roku w okresie od 15 października do
15 listopada deratyzacji na terenie
nieruchomości. Natomiast Wójt na
podstawie w/w uchwały informuje
mieszkańców w formie obwieszczenia o
terminie przeprowadzenia deratyzacji
na terenie gminy.

32.

25.03.2015
VI sesja

Krzysztof
Sonnenberg

1/ Zgłosił potrzebę zamontowania
lustra na skrzyżowaniu ulic Ogrodowej
i ul. Łącznej w Białośliwiu. Stwierdził,
że skrzyżowanie jest bardzo
niebezpieczne bo widoczność jest
praktycznie zerowa i trzeba wjechać na
drogę co najmniej metr żeby
sprawdzić czy jest wolna.

Radnemu wyjaśniono, że montaż lustra
na wskazanym skrzyżowaniu wymaga
opracowania projektu organizacji ruchu
wraz z uzgodnieniami. Łączny koszt
projektu organizacji ruchu i zakupu
lustra – 1.000 zł. W budżecie na 2015 r.
takie zadanie nie zostało uwzględnione i
może być przyjęte do realizacji w
drugim półroczu po dokonaniu zmian w
budżecie gminy.

2/ Zwrócił się z prośbą do Kierownika
Posterunku aby policjanci zwrócili
uwagę na ul. Ogrodową, która jest

Zgłoszone sprawy zostały skierowane
do Kierownika Posterunku Policji w
Białośliwiu

33.

jednokierunkowa a wielu kierowców
nagminnie nie przestrzega przepisów.
Zaapelował również do Kierownika
Posterunku aby zwrócić uwagę na
czystość ciągników i maszyn
rolniczych, bo na drogi z pól i dróg
gruntowych nawożone jest błoto, które
na drodze o twardej nawierzchni
stanowi duże zagrożenie dla innych
uczestników dróg.
34.

29.04.2015
VII sesja

Krystyna Brągiel

35.

29.04.2015
VII sesja

Mirosław
Burzyński

36.

37.

38.

29.04.2015
VII sesja

Iwona
Czapiewska

złożyła wniosek o wycięcie 3 lip, które
rosną przy drodze gminnej w
Nieżychowie przy posesji pana Śligi.
Drzewa te są z racji swojego wieku
stanowią zagrożenie dla
bezpieczeństwa mieszkających w tym
budynku ludzi. Dodała, że w roku 2013
w czasie wichury drzewo złamało się i
uszkodziło w znacznym stopniu
ogrodzenie przy tej posesji. Od tego
czasu pomimo interwencji sprawa
zagrażających drzew nie została
załatwiona, a właściciel posesji walczy
do dzisiaj o odszkodowanie za
uszkodzone ogrodzenie.
1/ poruszył sprawę wjazdu do posesji
nr 6 przy ul. Rusa w Białośliwiu.
Stwierdził, że podczas modernizacji
drogi Miasteczko Kraj. Osiek n.Not.
wjazd został uszkodzony i do tej pory
nie można doprosić się od Zarządu
Dróg Powiatowych w Pile jego
naprawy. Drogę zrobiono, chodnik też
ale wjazdu nie naprawiono.

Radnej udzielono odpowiedzi, iż 12
maja 2015 r. przeprowadzono lustrację
na gruncie w obecności właściciela
nieruchomości. Uzgodniono, że
dokonana zostanie korekta koron przy
posesji najbardziej zagrożonej
niebezpieczeństwem. Ze względu na
zakres prac (dot. szczególnie wysokości
drzew) zostaną one zlecone
wyspecjalizowanej firmie po
zabezpieczeniu środków finansowych w
budżecie gminy.

2/ poprosił o zabezpieczenie studzienki
kanalizacyjnej przy „Domu
Towarowym” . Studzienka jest
podniesiona , wystaje dość mocno nad
powierzchnię i może dojść do
uszkodzenia samochodu.

2/ Radnego poinformowano, że zostały
wykonane prace w celu usunięcia
zagrożenia. Zwrócono uwagę, że ten
teren jest pasem zieleni i nie powinien
stanowić miejsc parkingowych.
Niemniej jednak sytuacja rodzi
potrzebę podjęcia działań w kierunku
przebudowy całości bądź wybranego
odcinka drogi stanowiącej ulicę z
uwzględnieniem powstania miejsc
parkingowych. Dworcową

3/ zapytał czy poczyniono jakieś kroki
w sprawie wymiany oświetlenia
drogowego, jeśli nie ponawia wniosek
o zamontowanie lampy na ul. Zielonej.

3/ Radnemu odpowiedziano, że urząd
jest na etapie negocjacji warunków
umowy dot. wymiany oświetlenia. W
przypadku dogrania szczegółów
podpisanie umowy przewiduje się w
m-cu lipcu br.
1/ wniosek został przekazany do PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A w
Szczecinie. Odpowiedzi PKP udzieliło
w dniu 25.05.2015 r. informując, że
teren zostanie uporządkowany i
odchwaszczony, a budynek

Zgłosiła następujące sprawy:
1/ dot. konieczność wystąpienia do
PKP o odchwaszczenie terenu przy
stacji PKP w Krostkowie i przyległego
terenu oraz uporządkowania
znajdującego się tam budynku

1/ Wniosek został przekazany do
Powiatowego zarządu Dróg w Pile

39.

gospodarczego, który służy za melinę,

gospodarczy podlega rozbiórce co
nastąpi w roku 2016.

2/ wiosną energetyka zmieniała
wszystkie słupy energetyczne w
Krostkowie i przed wymianą wzdłuż
dolnej części Krostkowa było 7 - 8
lamp oświetleniowych, w tej chwili są
tylko 3. Najgorsze w tym jest to, iż
nie ma lampy na skrzyżowaniu, a
mieści się tam mały plac zabaw i na
końcu koło posesji p. Wieczorek. Nie
wie jak to się stało i kto podjął decyzję
o zmniejszeniu ilości lamp. Wnioskuje
aby przynajmniej na te dwa
wymienione miejsca lampy zostały
ponownie zamontowane.

2/ Radną poinformowano, że
prowadzone są rozmowy z Enea S.A.
Chodzież w celu wyjaśnienia tej
sprawy. Po otrzymaniu stosownych
wyjaśnień radna otrzyma informację o
powodach zlikwidowania części lamp.

3/ wnioskuje aby gmina złożyła
wniosek do Zarządu Dróg
Powiatowych w Pile o wyczyszczenie
przepustu pod drogą przy świetlicy w
Krostkowie oraz przepustu pod
chodnikiem. Jest tam stara drenarka,
która odbierała spływającą z gór wodę
obecnie nie spełnia ona swojego
zadania ponieważ jest niedrożna.

3/ wniosek został przekazany do
Zarządu Dróg Powiatowych w Pile.
W odpowiedzi PZD w Pile pismem z
dnia 8.06.2015 poinformował o
oczyszczeniu przepustu

40.

41.

42.

43.

44.

29.04.2015
VII sesja

Adam Piosik

poruszył następujące sprawy:
1/ podjęcia czynności w celu usunięcia
dzikiego wysypiska śmieci jakie
powstało przy drodze do Krostkowa od
strony ul. Braniewicza (okolice posesji
Pana Mickiewicza) w Białośliwiu,

1/ Radnego poinformowano, że został
zamówiony kontener z firmy
ALTVATER, który ma być dostarczony
do 22 maja br.

2/ podjęcia działań w kierunku
zabezpieczenia dodatkowych tablic do
wieszania ogłoszeń przez
mieszkańców. Obecnie ogłoszenia
wieszane są w witrynach okien
sklepowych ale zasadnym byłoby aby
takie tablice rozmieścić szczególnie w
Białośliwiu,

2/ Radnemu udzielono odpowiedzi, że
na dzień dzisiejszy nie ma możliwości
finansowych dokupienia tablic.
Na przyszły rok planowana jest
wymiana starych tablic na nowe oraz
jednostkowe uzupełnienie brakujących
tablic w poszczególnych sołectwach.

3/ przyspieszyć równanie dróg
gruntowych, bo minął pierwszy kwartał
a wiele dróg gruntowych wymaga
naprawy,

3/ Radnego poinformowano, że
równanie dróg zależne jest od
odpowiednich warunków
atmosferycznych, dlatego prace
związane z równaniem dróg zaczęły się
później niż planowano. Na obecną
chwilę równanie dróg zostało
zakończone.

4/ gruzu budowlanego, który wielu
mieszkańców posiada ale nie ma
możliwości technicznych (środka
transportu) by przewieźć do miejsca
składowania - czy nie warto aby gmina

4/ Radnemu udzielono odpowiedzi, że
Gmina nie ma możliwości odbioru
gruzu. Gruz z posesji prywatnych
powinien być usuwany we własnym
zakresie, a Gmina jedynie wskazuje i

zebrała ten materiał i po rozkruszeniu
wykorzystać na drogi gruntowe.

udostępnia miejsce na legalne
składowanie.

45.

29.04.2015
VII sesja

Przemysław
Olszewski

poruszył sprawę hydrantów p.poż. i
stwierdził, że pierwszy hydrant po
prawej stronie w Dworzakowie jest
nieczynny. Próby strażaków dotyczące
odkręcenia zasuwy przed hydrantem
nie powiodły się. Nie udało się ustalić
z jakich przyczyn hydrant jest
nieczynny - czy z powodu zasuwy jaka
jest przed hydrantem i strażakom nie
udało się jej odkręcić. Przy hydrancie
nie ma też tabliczki z oznaczeniem
odległości hydrantu od zasuwy.

Radnemu udzielono odpowiedzi, że
sprawa została wyjaśniona. Hydrant jest
sprawny, a brakująca tabliczka z
informacją odległości zasuwy od
zaworu i średnicy rury wodnej została
zamontowana 20 maja 2015 r.

46.

29.04.2015
VII sesja

Ryszard Wolny

1/ Wystąpił o przygotowanie
sprawozdania z odbytych w
sołectwach zebrań sprawozdawczowyborczych. Z uwzględnieniem
pogrupowanych tematycznie
wniosków, które na tych zebraniach
zgłosili mieszkańcy sołectwa.

1/ Radnemu przekazano sprawozdanie z
odbytych zebrań wiejskich wraz z
realizacją wniosków zgłoszonych na
tych zebraniach.

2/ wystąpił o naprawienie drogi
dojazdowej do oczyszczalni ścieków w
Białośliwiu

2/ Radnego poinformowano, że większe
ubytki na drodze zostały uzupełnione
gruzem, po czym nawierzchnia została
wyprofilowana i wyrównana równiarką.
- wniosek został przekazany do
Powiatowego Zarządu Dróg w Pile.
Odpowiedź z dnia 18.06.2015 r.
PZD.DT.4060.106.2015 – brak
przesłanek do pozytywnego
rozpatrzenia wniosku.

47.

27.05.2015 r.
VIII

Jacek Matlak

– w imieniu Rady Sołeckiej w
Dworzakowie złożył wniosek w
sprawie wyznaczenia i oznakowania
przejścia dla pieszych na wysokości
posesji nr 35 (przystanek dla autobusu
szkolnego)
w
Dworzakowie.
Przystanek jest po stronie drogi gdzie
nie ma chodnika i na dzień dzisiejszy
stanowi zagrożenie w ruchu drogowym
i dla dzieci,

48.

- budowy oświetlenia drogowego od
drogi powiatowej w Dworzakowie do
posesji nr 40.

- Radnemu udzielono odpowiedzi, iż w
budowa oświetlenia drogowego jest na
etapie negocjacji warunków umowy
dot. wymiany oświetlenia. W
przypadku realizacji przedsięwzięcia
wszystkie wnioski o nowe lampy
zostaną uwzględnione.

49.

- w trakcie budowy chodnika firma
Pana Pęskiego wywoziła ziemię w
kierunku posesji nr 40 w Dworzakowie
i do dzisiaj tam leży. Wnioskuje o
uprzątnięcie, bo droga jest poniżej pól i
zimą nawiewa tam śnieg, który był
spychany w kierunku łąk. Usypany
zwał ziemi uniemożliwi wykonanie
tych prac zimą.

- Radnemu udzielono odpowiedzi, że
ziemia zostanie wywieziona.

50.

27.05.2015 r.
VIII

Mirosław
Burzyński

- zgłosił wniosek dotyczący
uwzględnienia przy wykaszaniu
trawników przejścia dla pieszych
pomiędzy ulicą 4 Stycznia a ul. Zieloną
w Białośliwiu,

Radnego poinformowano, że prace
zostały wykonane

51.

27.05.2015 r.
VIII

Iwona
Czapiewska

-złożyła wniosek aby wystąpić do
Zarządu Dróg Powiatowych w Pile o
skrócenie barierek przy wjeździe na
posesję nr 15
w Krostkowie. Właściciel posesji ma
problemy z wjazdem na posesję
ciągnikiem i innymi maszynami
rolniczymi, bo ten wjazd ograniczają
zamontowane zbyt długie bariery
ochronne,

Wniosek został przekazany do
Powiatowego Zarządu Dróg w Pile.
Odpowiedź z dnia 18.06.2015 r.
PZD.DT.4060.108.2015 – bariera
zostanie skrócona. Działania w tej
sprawie podjęte zostaną w m-cu
czerwcu b.

- w imieniu mieszkańców poprosiła o
zwiększenie elementów placu zabaw
w Krostkowie Dolnym. Plac jest
bardzo słabo wyposażony, a dzieci jest
coraz więcej dlatego prosi aby
uwzględnić dokupienie dodatkowych
elementów.

52.

Radna poinformowano, że w miarę
możliwości finansowych gminy plac
zabaw zostanie doposażony w nowe
elementy do 31.07.2015 r.

53.

27.05.2015 r.
VIII

Przemysław
Olszewski

zapytał czy obowiązuje jeszcze
gwarancja na wykonawstwo na zadaniu
- przejście dla pieszych ul. 4 Stycznia
ul. Ogrodowa
w Białośliwiu. barierki wykonane z
płaskownika
zaczynają
rdzewieć.
Stwierdził, że jest odpowiednia pora
aby prace konserwujące w ramach
gwarancji wykonać.

Radnego poinformowano, że w ramach
gwarancji wezwano Wykonawcę do
usunięcia usterki polegającej na
rdzewieniu ogrodzenia.

54.

27.05.2015 r.
VIII

Paweł Kozak

Stwierdził, że inicjatywa mieszkańców
oraz ich zaangażowanie jest bardzo
duże i liczy na to, że naprawa drogi
Dębówko Stare - Nieżychowo będzie
kontynuowana tak aby w przyszłym
roku można przygotować projekt na
zalanie
asfaltem.
Poprosił
aby
przyspieszyć sprawę wytyczenia drogi
chociaż do skrzyżowania tak aby prace
zostały zakończone do żniw.

Radnemu udzielono odpowiedzi, iż po
przeprowadzeniu wstępnej analizy
materiałów z zasobu geodezyjnego
geodeta podjął czynności zmierzające
do rozgraniczenia nieruchomości,
ponieważ na części odcinka drogi nigdy
nie zostało ono dokonane. Ustalenie
granic na gruncie odbyło się
10.06.2015 r.

55.

27.05.2015 r.
VIII

Adam Piosik

zgłosił następujące sprawy:
rozwiązania
problemu,
który
zgłaszają mieszkańcy ulicy Kolejowej chodzi konkretnie o zjazd z drogi nr
190 gdzie przy krawędzi jezdni jest
rynna do odwodnienia, która stanowi
duże utrudnienie przy wjeździe.
Proponuje wystąpić do zarządcy drogi
aby rozwiązał problem np. przez
zamontowanie
kraty
lub
przebudowanie tego w inny sposób,

Wniosek przekazano do
Wielkopolskiego Zarządu Dróg w
Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich
Złotów

56.

- przy Szkole w Białośliwiu jest
zatoczka autobusowa – czy w tym
miejscu jest możliwe dobudowanie
chodnika o długości ok. 2 mb tak, żeby
wysiadające z autobusu dzieci mogły
iść bezpośrednio do szkoły i nie
musiały się cofać. Poprawi to na pewno
bezpieczeństwo przy wsiadaniu i
wysiadaniu z autobusu szkolnego
dzieci i młodzieży,

Wniosek przekazano do
Wielkopolskiego Zarządu Dróg w
Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich
Złotów

- park od strony boiska Orlik nie jest
wykoszony, są tam wysokie chwasty
oraz krzaki i kiedy podczas zajęć
wypadnie piłka poza boisko trudno jest
ją odszukać. Ostatnio podczas turnieju
nie odnaleziono w tym gąszczu dość
kosztownych dwóch piłek,

Wniosek został przekazany do
Dyrektora GOK

- zgłosił potrzebę wykoszenia drogi
powiatowej
z
Białośliwia
do
Miasteczka Kraj., szczególnie chodzi o
zakręty, gdzie wysoka trawa i krzaki
ograniczają w znacznym stopniu
widoczność.

Radnego poinformowano, że koszenie
zostało wykonane przez zarządcę drogi
28 maja 2015 r.

Radnemu udzielono odpowiedzi, że
wymiana podłóg w pomieszczeniach
zajęciowych w Oddziale przedszkolnym
w Pobórce Wielkiej zostanie wykonana
w br.

57.

58.

59.

60.

61.

27.05.2015 r.
VIII

Ryszard Wolny

w
imieniu
rodziców
dzieci
uczęszczających do przedszkola w
Pobórce Wielkiej zgłosił wniosek w
sprawie wymiany zagrzybionej podłogi
w
oddziale
przedszkolnym.
Jednocześnie poinformował, że są
deklaracje
ze
strony
rodziców
udzielenia pomocy przy wykonaniu
tego zadania. Przebywanie dzieci w
zagrzybionym pomieszczeniu przez
kilka godzin ma wpływ na ich zdrowie,
dzieci często chorują. Zakres remontu
jest szerszy ale najpilniejsza jest
wymiana podłogi i o to proszą rodzice.
Pozostałe prace remontowe mogą być
robione etapami.

27.05.2015 r.
VIII

Krzysztof
Sonnenberg

wystąpił o załatwienie następujących
spraw:
- odnowienia znaków poziomych na
przejściach dla pieszych na terenie
Osiedla Leśnego. Są trzy miejsca przy
wjeździe do firmy POLFURNITUR,
pozostałe dwa na terenie Osiedla
Leśnego. Znaki w tej chwili są
niewidoczne,
- przy wjeździe na Osiedle ustawione
są pojemniki na odpady selektywne,

- Radnego poinformowano, że znaki w
wskazanych miejscach zostaną
odmalowane do 30.06.2015 r.

- radnego poinformowano, iż pojemniki
pozostaną w dotychczasowym miejscu,

często śmieci leżą obok pojemników
przez co wjazd na Osiedle nie jest
estetyczny. W związku z tym poprosił
o rozważenie możliwości ustawienia
ich w innym miejscu.
17.06.2015 r.
X

Melania Malich

62.

63.

a podłoże pod pojemniki zostanie
utwardzone.

poruszyła następujące sprawy:
1/ słupów elektrycznych przy ul.
Podgórnej – nie dość, że są na
chodniku to do tego przechylają się i
tak są skorodowane, że widać druty
zbrojeniowe. Popękane kawałki
betonowe spadają na chodnik co
stanowi zagrożenie dla przechodniów.
Uważa, że słupy należałoby wymienić i
nie chodzi tylko o względy estetyczne
ale przede wszystkim bezpieczeństwo.

1/ Wniosek został przekazany do ENEA
Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji
Chodzież

2/ wnioskuje o ujęcie do budżetu
następujących zadań:
- położenia nowych chodników w
Białośliwiu przy ul. Księdza
Kordeckiego, Lipowej, Tysiąclecia,

2/ Radnej udzielono odpowiedzi, że
wnioski do budżetu składa się do 30
września roku poprzedzającego rok
budżetowy. Zaproponowano radnej
zgłoszenie wniosków w stosownym
czasie (m-c wrzesień).

- remont budynku Gimnazjum
(elewacja, wymiana drzwi
wejściowych, remont toalet),
- remont budynku Gminnego Ośrodka
Kultury,

64.

17.06.2015 r.
X

Przemysław
Olszewski

3/ w najbliższym czasie odbędą się
obchody 120 – lecia Kolejki
Wąskotorowej należałoby poprawić
estetykę Białośliwia, zadbać o trawniki
bo jak to w tej chwili wygląda ? wysuszona trawa.

3/ Radnej udzielono odpowiedzi, że
Urząd Gminy nie posiada
odpowiedniego sprzętu do podlewania
trawników.

4/ Komendant OSP wnioskował na
jednym z ostatnich posiedzeń Komisji
rady o dofinansowanie zakupu komórki
cyfrowej – tego wniosku nie
rozpatrzono i nie ma środków w
zmianie uchwały budżetowej.

4/ Przewodniczący Rady poinformował,
że zgodnie z postanowieniem podjętym
na posiedzeniu Komisji Rady z dnia
25.05.2015 r. przychylono się do
wniosku w kwestii dofinansowania
zakupu radiotelefonu dla jednostki OSP
w momencie posiadania w budżecie
gminy 2015 r. wolnych środków.

- możliwości rozbudowy parkingu
przy cmentarzu od strony ul. Gajowej.
Uważa, iż miejsc parkingowych przy
cmentarzu jest niewiele, a teren
gdzie mogłyby być kolejne miejsca jest

- Radnemu udzielono odpowiedzi, że
rozważana jest możliwość utwardzenia
płytami ażurowymi pobocza drogi
wzdłuż ogrodzenia cmentarza.
Realizacja zadania będzie uzależniona

zaniedbany. Stoi tam jakaś budka,
która psuje tylko estetykę tego miejsca.

od możliwości finansowych Gminy
Białośliwie.
Podjęte zostały również działania w
celu ustalenia właściciela „budki”
zlokalizowanej przy cmentarzu

- wykonywanych usług przez firmę.
Chodzi o ostatni wywóz odpadów
wielogabarytowych. Samochody
ALTVATERA przejechały a odpady
zostały.

- po rozmowach z przedstawicielem
firmy ALTVATER uzyskano
informację, że kłopoty z odbiorem
odpadów wielkogabarytowych w
Białośliwiu, Krostkowie i Nieżychowie
wynikały z awarii samochodu
zbierającego tego typu odpady.
Pojemniki zostały opróżnione z
kilkudniowym opóźnieniem,

- zaśmiecania ulic - przy ul. Generała
Andersa ktoś wykosił trawnik a odpady
pozostawił na drodze. Powinno się
zwrócić mieszkańcom uwagę.

- pouczono mieszkańców
zamieszkujących przy tej ulicy o
obowiązku porządkowania drogi po
koszeniu traw.

67.

- chodnika w Dworzakowie - są
sygnały, że do budowy chodnika użyto
różnych kształtów kostki brukowej zapytał dlaczego ?

- Odpowiedź została udzielona na sesji
przez etatowego członka Zarządu
Powiatu Pilskiego pana Eligiusza
Komarowskiego.

68.

- dofinansowanie zakupu telefonu
cyfrowego dla OSP w Białośliwiu taki
wniosek był ale jest do tej pory bez
odpowiedzi. Trzy tysiące zł. to
niewielka kwota. Powiedział, że są
pieniądze na inne dodatkowe zadania
to powinny się znaleźć i telefon dla
jednostki OSP.

- o wyjaśnienie powodu niezałatwienia
wniosku poproszono przewodniczącego
Rady Gminy.

65.

66.
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17.06.2015 r.
X

Adam Piosik

Radny Adam Piosik – złożył wnioski w
następujących sprawach:
- wycięcia krzaków na terenie
przyległym do boiska Orlik w
Białośliwiu oraz opracowania
koncepcji zagospodarowania terenu, bo
w tej chwili jest tam oprócz krzaków
mnóstwo gruzu i różnych nierówności,

- Wniosek został przekazany do
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury
w Białośliwiu.
Wyjaśnień udzielił Dyrektor GOK w
piśmie z dnia 6.08.2015 r. – wykonano
dalsze prace w celu odkrzaczenia tego
terenu. Prace te będą kontynuowane w
miarę posiadanych środków. Kwestia
opracowania koncepcji
zagospodarowania terenu poprzez

nadanie mu nowej funkcji to
konieczność poniesienia dodatkowych
wydatków z budżetu GOK. Z uwagi na
to zakłada się bieżące utrzymanie terenu
poprzez wykaszanie i odkrzaczanie.
70.

- przy drodze powiatowej Białośliwie –
Miasteczko Kraj. Pobocza zostały
wykoszone ale nadal widoczność
ograniczają krzaki,

- Radnemu udzielono odpowiedzi, że po
dokonaniu oględzin wskazanego
miejsca ustalono, iż krzaki znajdują się
na terenie sąsiedniej gminy.

71.

- drogi z Dworzakowo- Miasteczko
Kraj. w miejscu gdzie jest żeremie
bobra wyrył on głębokie jamy i
zapadła się droga. Jest to niebezpieczne
dla przejeżdżających pojazdów i
należałoby się tym pilnie zająć.

- W miejscu gdzie jest żeremie
dokonano wizji lokalnej i nie
stwierdzono zapadniętej drogi, a
znajdujące się obok drogi głębokie
wykopy nie powodują utrudnień w
poruszaniu się po drodze.

72.

- cmentarz ewangelicki w
Dworzakowie – co roku odrosty
krzaków były wycinane dlatego w tym
roku również takie prace powinny być
wykonane albo robić to albo skutecznie
je wypalić.

73.

17.06.2015 r.
X

Waldemar
Heimann

74.

75.

17.06.2015 r.
X

Paweł Kozak

– poruszył sprawę hałasu w związku z
używaniem przez sadowników
armatek. Mają oni włączone armatki
całe noce albo włączają je bardzo
wcześnie ok godz. 5. Człowiek, który
musi wstać do pracy przez hałas nie
może się wyspać - jak ma pracować
skoro nie może w nocy wypocząć,
- zgłosił również problem słabej
widoczności przy wyjeździe z ul.
Łącznej na ul. 4 Stycznia. Stwierdził,
że jak są zaparkowane samochody przy
ul. 4 Stycznia brak kompletnie
widoczności patrząc od strony Pobórki
Wielkiej dlatego zasadnym jego
zdaniem byłoby zamontowanie tam
luster.
w imieniu sołtysa Dębówka Starego
zaapelował do przedstawiciela powiatu
o uwzględnienie w drogowych planach
inwestycyjnych powiatu utwardzenia
asfaltem drogi Dębówko Nowe –
Dębówko Stare

- Radnego poinformowano, iż prace tj.
usunięcie odrostów krzewów oraz traw,
które zasłaniają widoczność i utrudniają
dostęp do tablicy upamiętniającej,
zostaną wykonane przez pracowników
Urzędu.
Odpowiedź radnemu została udzielona
25.06.2015 r. (umieszczono informację
dla sadowników i rolników na stronach
internetowych a także informacje na
tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i
gablotach na terenie wszystkich
sołectw).

Na sesji w dniu 30.09.2015 r. Radna
Powiatu – Agnieszka Mrotek
poinformowała, że sprawę ustawienia
luster na wjeździe z ul. Łącznej na ul.
Podgórną (droga wojewódzka)
przekazała do Przewodniczącego
Sejmiku – sprawa jest w toku.

Wniosek został przekazany do
Powiatowego Zarządu Dróg w Pile.
W odpowiedzi Powiatowy zarząd Dróg
w Pile poinformował, że ogłoszone
zostało postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego dla realizacji
inwestycji pn. „Przebudowa drogi
powiatowej nr 1185P – Dębówko Nowe

77.

XI
12.08.2015 r.

Rafał Ryś

Wniósł również o to aby przy okazji
odnawiania
(malowania)
znaków
poziomych zaznaczyć środek jezdni na
łuku drogi – ul. Gajowa koło posesji
pana Adama Kamińskiego. Kierowcy
ścinają zakręt przez co to miejsce jest
niebezpieczne.
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XI
12.08.2015 r.

Przemysław
Olszewski

80.

81.

poruszył sprawę zarośniętego pobocza
drogi na skrzyżowaniu ul. Witosa i ul.
Gajowej i zawnioskował o wykoszenie
samosiejek drzew i trawy sięgającej do
1,5 m wysokości, które w znacznym
stopniu ograniczają widoczność.

– Dęówko Stare”, na odcinku o długości
300 mb. Otwarcie ofert nastąpi
17.07.br.
Wniosek został przekazany do zarządcy
drogi – Powiatowy Zarząd Dróg w Pile
(pismem nr RG.7021.6.1.2015P z dnia
3.09.2015 r.)

Wniosek został przekazany do zarządcy
drogi – Powiatowy Zarząd Dróg w Pile.
(pismem nr RG.7021.6.1.2015P z dnia
3.09.2015 r.)

stwierdził, że złożył wniosek dotyczący
umożliwienia wjazdu na dwie posesje
przy ul. Kościuszki i do dnia
dzisiejszego
temat
nie
został
załatwiony.

Radnemu udzielono odpowiedzi, iż
zlecono naprawę firmie wykonawczej w
m-cu maju br. Jednak ze względu na
dość duży zakres prac z tym związany
wykonawca roboty te zobowiązał się
wykonać do m-ca września br.

- zgodnie z petycją mieszkańców ul.
Generała Andersa i ul. Łącznej o ujęcie
w harmonogramie wykoszenia poboczy
przy ulicach

Radnego poinformowano, że
wykoszenie poboczy dróg przy ul. Gen.
Andersa i ul. Łącznej zostaną ujęte w
harmonogramie prac Referatu
Gospodarki Komunalnej.

XI
12.08.2015 r.

Ryszard
Kwieciński

poruszył temat naprawienia drogi
Dębówko Stare – Nieżychowo i
stwierdził, że zakończyły się prace ze
żniwami i można byłoby wykorzystać
czas przed kolejnymi pracami w polu
na kolejny etap prac -wykopanie rowu.
Jest to bardzo korzystny okres a poza
tym w Dębówku stacjonuje koparka,
którą można byłoby wykorzystać do
tych robót. Rolnicy czekają aby
włączyć się do zadania i wywieźć
urobek z wykopów, który jest
potrzebny na drogi w Tomaszewie.
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XI
12.08.2015 r.

Krzysztof
Sonnenberg

poruszył problem oznakowania przy
drogach i zgłosił potrzebę uzupełnienia
znaków
informacyjnych
„teren
zabudowany” przy wjeździe do
miejscowości Dworzakowo i wjeździe
do Nieżychowa przy blokach. W tych
miejscach są tablice informacyjne z
nazwą miejscowości natomiast brakuje
znaków „obszar zabudowany”.

Udzielono odpowiedzi, że zwrócono się
z pismem do Zarządcy drogi o
uzupełnienie znaku informacyjnego
„obszar zabudowany” przy wjeździe do
miejscowości Dworzakowo.
Natomiast w miejscowości Nieżychowo
jest znak przy wjeździe do
miejscowości i obowiązuje na całym jej
terenie.

83.

XI.
12.08.2015 r.

Jacek Matlak

Złożył wniosek do Starosty o
wprowadzenie do projektu budżetu na
2016
r.
wykonania
nakładki
bitumicznej oraz budowy wjazdów do
posesji na drodze powiatowej 1187P w

W odpowiedzi Starosta wyjaśnił, że
realizacja zadań związanych z budową
chodnika (zjazdów) odbywają się na
podstawie propozycji składanych przez
wójtów i burmistrzów. Warunkiem
uwzględnienia zadania w budżecie

W odpowiedzi poinformowano, że
wykonanie przedmiotowych prac
wymaga opracowania dokumentacji
projektowej wraz z dokonaniem
formalności w Starostwie Powiatowym
w Pile. Opracowanie dokumentacji oraz
zlecenie wykonania robót może
nastąpić po zabezpieczeniu na ten cel w
budżecie Gminy Białośliwie środków
finansowych.

sołectwie Dworzakowo

84.

XII
30.09.2015 r.

Paweł Kozak

stwierdził, że w dniu 5 października
2015 r. ma odbyć się spotkanie w
sprawie
studium.
Przedstawione
zostało, że Gmina zyska 1,5 mln zł na
budowie wiatraków, a chciałby
wiedzieć ile gmina straci na subwencji
wyrównawczej. Z tego z czym
wstępnie się zapoznał i rozmawiał z
niektórymi ludźmi to my jako gmina na
tym możemy stracić i szkoda tak tanio
się sprzedać.
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XII
30.09.2015

Ryszard Wolny

stwierdził, że zaznaczono miejsca do
frezowania nawierzchni na drodze nr
10 w dwóch miejscach, a były
wskazane trzy miejsca. Pominięto przy
oznaczeniu frezowania wyjazdu z drogi
gminnej od sołtysa. W związku z tym
poprosił
aby
skontaktować
się
telefonicznie z zarządcą drogi by z
uwagi na zbliżający się sezon zbioru
owoców z
sadów przyspieszył
wykonanie tych prac na odcinkach:
wyjazd z drogi gminnej od sołtysa,
wyjazd z drogi gminnej koło posesji P.
Przybysza oraz na skrzyżowaniu z
drogą wojewódzką.

XII
30.09.2015

Jacek Matlak

zgłosił następujące sprawy:

86.

-odwodnienia drogi koło posesji nr 29
w Dworzakowie. Zaznaczył, że na
spotkaniu w styczniu br. Dyrektor
Powiatowego Zarządu Dróg obiecał, że
odwodnienie zostanie wykonanie w
chwili budowy chodnika. Chodnik
został położony ale odwodnienia nie
wykonano. Nawet przy najmniejszy
deszczu posesja ta jest zalewana

powiatu jest finansowe uczestnictwo
gminy. W przypadku skierowania przez
WG Białośliwie stosownego wniosku
do Zarządu Powiatu, propozycje
wymienionych zadań będą poddane
analizie. Plan zadań inwestycyjnych w
odniesieniu do remontów nawierzchni
dróg poprzez wykonanie nakładki
bitumicznej formułowany będzie przez
Zarząd Powiatu na przełomie m-ca
marca i kwietnia 2016 r. O możliwości
realizacji decydował będzie uchwalony
przez Radę Powiatu budżet.
Radnemu udzielono odpowiedzi nt.
zmian subwencji wyrównawczej na
skutek dodatkowych dochodów.
Z wyliczeń hipotetycznych wynika, iż
w przypadku dodatkowego dochodu w
kwocie 1,5 mln zł gmina miałaby
zmniejszoną subwencję wyrównawczą
– w jej części podstawowej o kwotę
1.171.033 zł. i w tej sytuacji dodatkowy
dochód wyniósłby 328.967 zł. Gdyby
natomiast gmina uzyskała dodatkowy
dochód podatkowy z wiatraków w
wysokości 1 mln zł – to miałaby
zmniejszoną subwencję o kwotę
791.061 zł, a dochód dodatkowy
wynosiłby 208.939 zł.
Radnego poinformowano, że prace na
drodze krajowej nr 10 w Pobórce
Wielkiej zostały wykonane

Radnego poinformowano, iż poruszone
problemy dotyczące drogi powiatowej
przekazano do Powiatowego Zarządu
Dróg w Pile.
Ponadto zgłoszone uwagi dotyczące
dróg powiatowych przekazała do
Starosty Pilskiego Radna Powiatu Pani
Agnieszka Mrotek .
W odpowiedzi Starosta Pilski
poinformował, że siłami własnymi
Powiatowego Zarządu Dróg w Pile
wykonana została studnia wraz z

87.

88.

89.

90.

91.

92.

wodami opadowymi. Może tylko
stwierdzić, iż Pan Dyrektor puszczał
słowa na wiatr.

wpustem deszczowym przy
wymienionej posesji. Jeśli nie
przyniesie to efektu konieczne będzie
wykonanie przepustu pod drogą i
połączenie z rowem przydrożnym.

- Pan Starosta na sesji obiecał, że
pobocza dróg powiatowych będą w
sezonie wykoszone 3 razy a przy
drodze powiatowej w Dworzakowie
takie prace wykonano tylko raz i to po
interwencji. Pan Dyrektor Tomczyk
obiecał wykonanie oprysku na chwasty
na chodniku wzdłuż drogi powiatowej
od firmy Pana Łuszkiewicza do
Dworzakowa i jak zawsze z jego strony
były to tylko obiecanki do dzisiaj
niezrealizowane,

W odpowiedzi z dnia 13.10.2015 r.
Starosta poinformował, że pobocza
wszystkich dróg powiatowych koszone
są dwukrotnie w ciągu roku na
szerokości 1 m

- w roku 2015 miała być sfinalizowana
budowa chodnika przy drodze w
Dworzakowie i również to zapewnienie
nie zostało zrealizowane. W tym
przedsięwzięciu nie ujęto
dwóch
ostatnich posesji, ponieważ
Pan
Starosta i Dyrektor Zarządu Dróg
Powiatowych twierdzili, że droga
powiatowa kończy się wraz z asfaltem
a dalej to droga

Radnego poinformowano, iż chodnik
jest w trakcie realizacji. W dniu
11.01.2016 r. wystąpiono do Zarządu
Powiatu w Pile z prośba o kontynuację
budowy chodnika.

Radnego poinformowano, że prace
porządkowe na łączniku zostały
wykonane.

XII
30.09.2015 r.

Przemysław
Olszewski

Stwierdził, że łącznik pomiędzy ul.
Ogrodową a ul. 4 Stycznia nadal nie
jest uporządkowany – na chodniku
wyrastają
chwasty.
Prosi
aby
utrzymanie porządku na chodniku
pomiędzy ulicami uwzględnić w
harmonogramie prac porządkowych
przy drogach gminnych.

XII
30.09.2015 r.

Adam Piosik

poprosił aby przyspieszyć działania w
sprawie stołówki szkolnej, tak aby ta
stołówka działała na szerszym forum.

Do dyrektora GOK zwrócił się z
prośbą o dokończenie wykoszenia
terenu parku, konkretnie chodzi o
obszar pomiędzy boiskiem Orlik w
Białośliwiu a hydrofornią,

W odpowiedzi Dyrektor GOK
poinformował, że ta część terenu Parku
Dworskiego Raczyńskich została
wykoszona

- w parku są dwa mostki nad
przepływającym strumykiem i przy
jednym z nich poręcze zostały
zdewastowane (pogięte, połamane) i
stanowi to jakieś niebezpieczeństwo

Dyrektor GOK poinformował radnego,
że wygięta poręcz została
naprostowana. W parku i na jego
obrzeżach często dochodzi do aktów
wandalizmu. Poręcz zabezpieczająca

należy to w najbliższym czasie
naprawić. Znajduje się w parku
miejsce, w którym gromadzone są
butelki. To miejsce znajduje się od
strony wschodniej w wąwozie i
należałoby się tym zainteresować i
postawić chociażby kosz na śmieci.
- na ulicy Kościuszki i ul. Dworcowej
pojawiają się dziury w asfalcie, które
należy zabezpieczyć by nie dopuścić
aby powstały jeszcze większe,
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94.

95.

96.

XII
30.09.2015 r.

29.10.2015 r.
XIII

Waldemar
Heimann

Paweł Kozak

niejednokrotnie była już naprawiana.
Wskazane zaśmiecone miejsce w parku
zostało uporządkowane

Radnemu udzielono odpowiedzi, że
jeszcze raz w tym roku zostanie
wykonane łatanie dziur.

- ponowił niezałatwiony wniosek
dotyczący zamontowania kratki nad
rynienką
odprowadzającą
wody
opadowe przy wyjeździe z drogi
wojewódzkiej na ulicę Kolejową w
Białośliwiu. Wniosek został przekazy
do Zarządu Dróg ale do dzisiaj ta
sprawa nie została załatwiona.

Radnemu udzielono odpowiedzi, iż
zarządca drogi wojewódzkiej
poinformował, że nie ma takiej
możliwości bowiem wymagałoby to
przebudowy całego odwodnienia
wzdłuż drogi wojewódzkiej.

przypomniał, że zgłaszał sprawę
ustawienia luster w miejscach: wyjazd
z ul. Łącznej na ul. Podgórną i na
skrzyżowaniu ul. Ogrodowa i ul.
Łączna. W tych miejscach jest bardzo
słaba widoczność, a gdy na parkingu
przy ul. 4 Stycznia są zaparkowane
większe samochody to ta widoczność
jest znikoma, trzeba się bardzo mocno
wysunąć i jest to niebezpieczne.
Zapytał - czy w tym temacie się coś
dzieje, bo z tego co wie to Radna
Powiatu działała w tej sprawie.

Radny Krzysztof Sonnenberg –
zaznaczył, że ustawienie luster na
skrzyżowaniu Ogrodowa - Łączna
zgłaszał już wcześnie i dodał, że to
zadanie ma być ujęte w budżecie na
2016 r. Koszt zadania - ok. 1 tys. zł.

Stwierdził, że dochód jaki gmina może
osiągnąć z budowy wiatraków to
niewiele jak wynika z przedstawionego
przez Panią Skarbnik wyliczenia
hipotetycznego dlatego wnioskuje aby
na kolejną sesję przygotować projekt
uchwały w sprawie usytuowania
wiatraków w odległości nie mniejszej
niż 1000 m od zabudowań.

Radnego poinformowano, że w
obowiązującym stanie prawnym
wniosek nie może być zrealizowany.
Realizacja wszelkich idei
planistycznych jak i
skonkretyzowanych zamierzeń
dotyczących zagospodarowania terenu
zależy od umieszczenia ich w akcie
prawa miejscowego, a takim jest
miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, a nie w uchwałach dla
których obowiązujące przepisy takiego
miejsca nie znajdują. Z orzecznictwa
sądowego jednoznacznie wynika, że
brak jest podstaw prawnych do
formułowania przez radę gminy w akcie
prawnym innym niż miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego zasad
lokalizowania elektrowni wiatrowych w
określonej odległości od zabudowań
mieszkalnych.

Radna Powiatu – Agnieszka Mrotek
poinformowała podczas obrad, że
sprawę ustawienia luster na wjeździe z
ul. Łącznej na ul. Podgórną (droga
wojewódzka) przekazała do
Przewodniczącego Sejmiku – sprawa
jest w toku.
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29.10.2015 r.
XIII

Rafał Ryś

Wnioskuje aby Urząd przygotował
mapy z naniesionymi na nich
wszystkimi nieruchomościami
będącymi własnością gminy z opisem
tych nieruchomości (legendą).
Podkreślił, iż radni nie wiedzą jakim
majątkiem dysponuje gmina, co się z
nim dzieje, czy jest zagospodarowany,
itp

Radnego poinformowano, że zgodnie z
ustawą o gospodarce
nieruchomościami, gminnym zasobem
nieruchomości gospodaruje Wójt.
Natomiast zasobem dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej
administruje, a zarazem udostępnia go
Starosta na zasadach ustawy prawo
geodezyjne i kartograficzne. Nie
wszystkie dane, którymi dysponuje
Wójt w ramach gospodarowania
gminnym zasobem nieruchomości są
danymi bezwarunkowo publicznie
dostępnymi. Istnieje ogólnodostępny
system informacji przestrzennej Gminy
Białośliwie (bialosliwie.e-mapa.net),
który stanowi bardzo dobre źródło
dostępnych danych kartograficznych i
nie tylko. ustawy prawo geodezyjne i
kartograficzne. Ponadto informacje
będące w polu zainteresowania radnego
zawarte są w informacjach z wykonania
budżetu za dany rok w tym informacja o
stanie mienia gminnego, która zarówno
rzeczowo jak i finansowo określa zasób
mienia oraz wszystkie czynności jakie
zostały w nim dokonane.
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29.10.2015 r.
XIII

Waldemar
Heimann

zapytał dlaczego do tej pory mimo, iż
były takie zapewnienia nie wyrównano
terenu przy cmentarzu od strony ul.
Gajowej? Do Święta Zmarłych
pozostało tylko 2 dni a prac nawet nie
rozpoczęto.

Radnego poinformowano, że prace
związane z wyrównaniem terenu przy
cmentarzu zostały przesunięte do
wiosny 2016 r. Decyzja spowodowana
jest planowana inwestycją związana z
budowa parkingu przy cmentarzu
parafialnym.

99.

29.10.2015 r.
XIII

Jacek Matlak

Wniósł o wyjaśnienie kto jest
właścicielem odcinka drogi w
Dworzakowie od miejsca w którym
kończy się aktualnie chodnik do
ostatniego zabudowania. Powiat
twierdzi, że gmina a gmina, że powiat.

Radnego poinformowano, że
nieruchomość gruntowa stanowiąca
drogę oznaczoną jest numerem
geodezyjnym 50, obręb 0004
Dworzakowo, gmina Białośliwie. W/w
nieruchomość nie jest
zaewidencjonowana w gminnym
zasobie mienia komunalnego. Zgodnie
z danymi zawartymi w ewidencji
gruntów właścicielem omawianej
nieruchomości jest Skarb Państwa
natomiast zarządcą Powiatowy Zarząd
Dróg w Pile, w odniesieniu do odcinka
o długości 1919 mb licząc od
skrzyżowania z drogą wojewódzką 190
do miejsca w którym kończy się
utwardzenie nawierzchnią asfaltową.
Działka sklasyfikowana jest jako Drdroga publiczna powiatowa -1187P.
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29.10.2015 r.
XIII

Mirosław
Burzyński

Zawnioskował o uporządkowanie,
chodnika przy drodze do Dworzakowa
(leży na nim sterta opadłych liści).

Prace porządkowe na chodniku zostały
wykonane w m-cu listopadzie przez
Gminę Białośliwie. Niezależnie od tego
skierowane zostanie pismo do Zarząd
Dróg Powiatowych dotyczące przejęcia
utrzymania dróg głównie w zakresie
prac porządkowych.

Zaproponował aby zwrócić się do
Posterunku Policji o zwiększenie
nadzoru nad parkiem szczególnie
miejscem za Domem Kultury gdzie
dochodzi do dewastacji
mienia.

W odpowiedzi Dyrektor GOK
poinformował, że wielokrotnie
zgłaszany był fakt do organów ścigania.
Były to zawiadomienia o popełnieniu
przestępstwa i wnioski o ściganie
sprawców. Były to pisma do policji,
także do komendy powiatowej z prośbą
o zintensyfikowanie patrolowania tego
obszaru w celu wywarcia presji na
młodych osobach gromadzących się
wieczorami na tym terenie. GOK od
wielu lat boryka się z problemem
dewastacji i aktów wandalizmu na
terenie Parku Dworskiego Raczyńskich
i bezpośrednio na terenie posesji GOK.
Radnemu udzielono odpowiedzi, że
czynność ta została wykonana przez
pracowników Referatu Gospodarczego.

Zawnioskował o podcięcie gałęzi
drzew przy ulicy Rusa, przysłaniają
lampę i jest w tym miejscu słaba
widoczność.
Radny Rafał Ryś zasugerował aby
zrobić przegląd na całego terenu gminy
w tym zakresie i przyciąć gałęzie
drzew tam gdzie jest to niezbędne.
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29.10.2015 r.
XIII

Krzysztof
Sonnenberg

Stwierdził, że wiele lat temu gmina
zakupiła działkę na poszerzenie
cmentarza i zapytał, co aktualnie z tą
działką się dzieje ?

104

19.11.2015 r.
IV

Adam Piosik

zgłosił następujące sprawy:
- na ul. Kościuszki obok posesji P.
Bogdańskiego nawet przy niewielkich
opadach deszczu tworzą się zastoiny
wód opadowych. Poprosił by zająć się
tym tematem i znaleźć rozwiązanie
problemu,

W odpowiedzi na sugestię radnego
Rafała Ryś poinformowano, że taki
przegląd i przycinka miały miejsce
wiosną bieżącego roku, a w razie
konkretnych potrzeb takie zabiegi
zostaną wykonane w kolejnym roku
kalendarzowym.
Radnego poinformowano, że prawo
własności omawianego terenu (akt
notarialny 1032/99 z dnia 15.02.1999 r.)
Przekazano Parafii RzymskoKatolickiej P.W Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Białośliwiu. W związku
z powyższym wszelkich informacji w
sprawie bieżącego i przyszłego
użytkowania nieruchomości udzielić
może obecny właściciel, tj.
reprezentujący parafię w Białośliwiu
proboszcz.
Udzielona została odpowiedź, ze w
roku 2016 planowane jest wykonanie
projektu technicznego o ile ogłoszone
zostaną nabory wniosków o
dofinansowanie inwestycji ze źródeł
zewnętrznych. Wniosek ten zostanie
przygotowany w nowym roku
budżetowym
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- przy skrzyżowaniu ulic Lipowej z ul.
Podgórną w Białośliwiu od strony
sklepu Pana Jutrowskiego jest parking i
w momencie gdy stoją tam samochody
jest znacznie ograniczona widoczność
przy wyjeździe z ul. Lipowej,

Radnego poinformowano, że Urząd
skieruje w tej sprawie wystąpienie do
WZDW w Poznaniu Rejon w Złotowie
Z prośbą o montaż lustra drogowego na
ul. Podgórnej w obrębie skrzyżowania z
ul. Lipową
Wystąpienie do WZDW Rejon Złotów
wysłano 8.12.2015 r. W odpowiedzi
WZDW poinformował, że wyrazi zgodę
na ustawienie lustra na koszt Gminy po
wykonaniu projektu organizacji ruchu z
równoczesnym obowiązkiem jego
utrzymania w należytym stanie
technicznym i poprawności ustawienia.

- czy podjęto kroki w temacie
rozwiązania kwestii wygłuszenia sali
sportowej przy Szkole Podstawowej w
Białośliwiu. Ze strony kierownictwa
Szkoły miało być przeprowadzone
rozeznanie co do firm, które zajmują
się prowadzeniem badań i takie pismo
zostało do Urzędu Gminy dostarczone i
na dzień dzisiejszy nie ma żadnej
informacji co z tym tematem się
dzieje.

Radnego poinformowano, że w 2016
roku planowane jest wykonanie
pomiarów oraz projektu adaptacji
akustycznej Sali sportowej. Sama
realizacja zadania uzależniona będzie
od posiadania środków budżetowych.

stwierdził, że prawdopodobnie gmina
zakupiła samochód do przewożenia
dzieci niepełnosprawnych, a
tymczasem rodzice muszą dowozić
swoje dzieci do Ośrodka
Specjalistycznego w Pile na swój
koszt. Dlaczego tak się dzieje ?

Radnemu została udzielona odpowiedź,
że gmina zakupiła w roku 2008 autobus
do przewozu uczniów z dostosowaniem
dla osób niepełnosprawnych na
wózkach inwalidzkich, przy
dofinansowaniu ze środków PEFRON.
Autobus nie zabezpiecza w pełni
potrzeb w zakresie przewozów
uczniów, w tym uczniów
niepełnosprawnych, w związku z tym w
celu uzupełnienia braków
transportowych Gmina korzysta z
przewozów, które wykonuje PKS.
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty
Gmina ma obowiązek zapewnienia
uczniom niepełnosprawnym i ich
opiekunom bezpłatnego transportu do
szkoły lub specjalistycznego Ośrodka.
Jeśli dowóz zapewniają rodzice Gmina
ma obowiązek zwrotu kosztów dowozu
na zasadach określonych w umowie. W
roku 2015 na dowóz dzieci
niepełnosprawnych we własnym
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13.11.2015 r.
IV

Jacek Matlak

zakresie wniosek złożyło dwoje
rodziców. Z przyczyn niezależnych od
Gminy nie doszło do podpisania
stosownych umów.
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- stwierdził, że sposób odwodnienia
(studnia wraz z wpustem deszczowym)
przy posesji nr 29 w Dworzakowie nie
sprawdził się, ponieważ przy
najmniejszych opadach nadal tworzą
się zastoiny i spływają na wymienioną
posesję,

Radnemu została udzielona odpowiedź,
że zostanie skierowana do Zarządu
Dróg Powiatowych w Pile prośbą o
budowę przykanalika
odprowadzającego wodę ze studni na
przeciwległą stronę drogi.
Wystąpienie skierowano w tej sprawie
do Powiatowego Zarządu Dróg w Pile
W odpowiedzi Zarząd Dróg w Pile
pismem PZD.DT.4060.226.2015
poinformował, że w okresie wiosennym
podjęte zostaną działania mające na
celu rozwiązanie sposobu
odprowadzenia wód z drogi
powiatowej.

- pomimo niejednokrotnego zgłoszenia
do Starostwa problemu - nadal nie
został uporządkowany z opadłych liści
chodnik przy drodze do Dworzakowa.

Radnemu została udzielona odpowiedź,
że do tej pry przy drodze do
Dworzakowa zarządca drogi
powiatowej nie realizował zadań
związanych z usuwaniem liści. Prace
porządkowe na chodniku zostały
wykonane w m-cu listopadzie przez
Gminę Białośliwie. Niezależnie od tego
skierowane zostanie pismo do Zarząd
Dróg Powiatowych dotyczące przejęcia
utrzymania dróg głównie w zakresie
prac porządkowych.
Radnego poinformowano, że Urząd
skieruje pisemną prośbę do właściciela
sieci energetycznej o umieszczenie na
słupie metalowego stelaża. W
odpowiedzi uzyskano informację, że
platforma zostanie zbudowana w
terminie do 31.03.2015 r. (przed
przylotem bocianów)
Radnemu została udzielona odpowiedź,
że aktualnie prowadzone są prace
geodezyjne w zakresie wydzielenia
określonego terenu zgodnie z
ustaleniami dokonanymi w dniu 7 maja
br. Wójt wystąpi o nieodpłatne
przekazanie na rzecz Gminy
Białośliwie działki oznaczonej nr geod.
359, która jest własnością
Województwa Wielkopolskiego i
wymaga zmiany aktualnie
obowiązującej decyzji
komunalizacyjnej. Po uzyskaniu prawa
własności, po zabezpieczeniu środków
w budżecie gminy będzie można
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13.11.2015 r.
IV

Mirosław
Burzyński

zgłosił potrzebę umocowania wyżej
bocianiego gniazda przy ul. Zielonej w
Białośliwiu.
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19.11.2015 r.
IV

Waldemar
Heimann

stwierdził, że we wtorek (17.11.2015
r.) przy
ul. 4 Stycznia w Białośliwiu (okolice
kościół – szkoła) z uwagi na
wywiadówkę stało mnóstwo
samochodów, zabrakło miejsc
parkingowych więc samochody stały
na trawnikach. Stwierdził, że mówiono
wiele na temat potrzeby budowy
dodatkowego parkingu przy tej ulicy i
do dnia dzisiejszego ta sprawa nie jest
sfinalizowana.

rozpocząć proces projektowania i
realizacji zadania inwestycyjnego budowa parkingu.
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19.11.2015 r.
IV

Przemysław
Olszewski

poprosił o wyjaśnienie następujących
kwestii:
- z jakich pieniędzy (dział 851 budżetu
gminy) zostały sfinansowane szkolenia
za kwotę 1.500 zł. ?

Radnemu udzielono odpowiedź, że
zgodnie z postanowieniem Rady Gminy
z dnia 19 listopada 2015 r. odstąpiono
od przeprowadzenia płatnego szkolenia
dla sprzedawców napojów
alkoholowych. Szkolenie zostało
przeprowadzone nieodpłatnie (bonus od
firmy) przez Centrum Profilaktyki i
Reedukacji „Atelier” Sp.
z o.o. z Krakowa w ramach
przeprowadzonych w Gminie
Białośliwie warsztatów dla dzieci i
młodzieży.
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- czy przekazano do Starostwa kwotę
100 tys. zł tytułem dofinansowania
remontu drogi powiatowej
Nieżychowo-Białośliwie ?

Radnemu została udzielona odpowiedź,
że kwota 100.000 zł. tytułem
dofinansowania drogi powiatowej
Nieżychowo-Białośliwie nie została
wydatkowana. Zostanie przekazana
przez Gminę Białośliwie na rachunek
Powiatu Pilskiego po uzyskaniu
pisemnego potwierdzenia o przyznaniu
dofinansowania wym. inwestycji z
Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych – Etap II.
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- w jakim stopniu wykorzystane są
świetlice wiejskie - ile imprez odbywa
się na przestrzeni roku, jaki jest koszt
utrzymania świetlic w poszczególnych
miejscowościach,

Radnemu udzielona została informacja
z której wynika, że w 2015 r. dochody z
wynajmu świetlic osiągnięto w kwocie
1618,09 zł. Dochody zwiększa się o
kwotę 662 ,09 zł. z tytułu zwrotu
kosztów wody i energii elektrycznej.
Łączne koszty utrzymania świetlic
wynoszą 48948,06 zł., na które składają
się opłaty za odpady komunalne,
remonty, energie elektryczną, wodę,
gaz, środki czystości, paliwo do
kosiarek. W ramach umów zawartych z
gospodarzami świetlic gmina ponosi
koszty w wysokości 13188,08 zł.

- stwierdził, że są pewne
uwarunkowania związane z gospodarką
odpadami i do 2020 roku musi być
odpowiednia ilość śmieci
segregowanych by gmina nie płaciła
kar i zapytał ile deklaracji złożyli
mieszkańcy naszej gminy na odpady
segregowane ?

Radnego poinformowano, że informacje
nt osiągniętych poziomów recyklingu
oraz ograniczenia masy odpadów
ulegających biodegradacji dostępne są
na stronie internetowej Związku
Międzygminnego PRGOK w Pile. Z
gminy Białośliwie 27,6% złożonych
deklaracji dotyczy odpadów
segregowanych.

zgłosił sprawę zagrożenia jakie
powoduje tablica reklamowa, którą
umieszczono przy drodze nr 10 w

Radnego poinformowano, że tablica we
wskazanym miejscu została zdjęta
jeszcze przed podjęciem jakiejkolwiek
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19.11.2015 r.
IV

Ryszard Wolny
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14.12.2015
XV

Krystyna Brągiel

Pobórce Wielkiej- kto wydał na taką
lokalizację zgodę?. Tablica ogranicza
widoczność przy wyjeździe z drogi
wojewódzkiej na drogę krajową .

interwencji Urzędu Gminy w tej
sprawie.

Zwrócił uwagę na niewłaściwy sposób
doręczenia korespondencji jako
przykład podał decyzję jaką Społeczny
Komitet Budowy Kaplicy w Pobórce
Wielkiej otrzymał. Koperta z decyzją
w środku leżała w ogródku obłocona
(nie wie kto był doręczycielem).
Zaznaczył, że decyzje to zbyt ważna
sprawa i nie można w taki sposób
doręczać korespondencji urzędowej.
Są odpowiednie procedury doręczeń i
należy ich przestrzegać.
zgłosiła następujące sprawy:

Radnemu została udzielona odpowiedź,
że osoba przyjęta na stanowisko gońca
odbywa staż realizowany przez
Powiatowy Urząd Pracy. Zgłoszona
nieprawidłowość związana jest z małym
doświadczeniem w/w osoby. Pracownik
zajmujący stanowiska gońca
zobligowany został do doręczenia
korespondencji w taki sposób, aby
uzyskać potwierdzenie odbioru.

- skrzyżowania drogi powiatowej
Nieżychowo-Białośliwie od strony
wjazdu na drogę wojewódzką 190 w
Białośliwiu w tym miejscu zbierają się
wody opadowe i tworzy się dość duże
zastoisko wody. Poprosiła o zgłoszenie
sprawy do właściwego zarządcy drogi,

Wniosek skierowany został do zarządcy
drogi – Wielkopolski Zarząd Dróg
Wojewódzkich Rejon w Złotowie

- droga gminna w Nieżychowie od
zjazdu z tzw. Rynku w kierunku
Zakładu Rolnego, o długości ok. 50 mb
jest bardzo wiele głębokich dziur w
starej nawierzchni asfaltowej i
zaproponowała aby je załatać żużlem
lub gruzem.
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14.12.2015
XV

Adam Piosik

Radną poinformowano, że uzupełnienie
ubytków w nawierzchni drogi zostanie
wykonane w okresie wiosennym po
ustąpieniu niekorzystnych warunków
pogodowych.

poruszył następujące tematy:
- ul. Braniewicza była uzupełniana
gruzem na odcinku od ul. Kościuszki
do oczyszczalni ścieków, ale dalej też
są budynki i mieszkańcy proszą
aby uwzględnić uzupełnienie ubytków
gruzem również na tym odcinku,

Radnego poinformowano, że
uzupełnienie ubytków w nawierzchni
drogi zostanie wykonane w okresie
wiosennym po ustąpieniu
niekorzystnych warunków
pogodowych.

- zawnioskował aby wystąpić do
Zarządcy Drogi Wojewódzkiej o
zamontowanie na przejściu dla
pieszych w okolicy szkoły w
Białośliwiu świateł nad drogą.
Stwierdził, że aktualne oświetlenie
sygnalizacyjne nie jest bezpieczne i
przedstawił sytuację jak miała miejsce
gdy autokar przywiózł dzieci i ustawił
się w zatoczce przysłaniając
oświetlenie sygnalizacyjne. Doszłoby
do wypadku gdyby osoba
przechodząca na zielonym świetle nie
odskoczyła przed samochodem, bo
kierowca nie widział czerwonego
światła.

Wniosek został skierowany do zarządcy
drogi – Wielkopolski Zarząd Dróg
Wojewódzkich Rejon w Złotowie
W odpowiedzi WZDW Rejon Dróg
Wojewódzkich w Złotowie
poinformował, że sygnalizacja świetlna
jest zgodna z przepisami. Autobusy
zatrzymują się w miejscu nie
wyznaczonym do zatrzymywania się
autobusów, tj. na zjeździe do szkoły i
stwarzają zagrożenie w ruchu
drogowym. W obrębie przejścia dla
pieszych usytuowana jest zatoka
autobusowa z której autobusy nie
korzystają. Zarząd Dróg wnioskuje o
uporządkowanie sposobu dowozu
dzieci.
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30.12.2015
XVI sesja

Przemysław
Olszewski

zapytał co dalej z żywnością z Banku
Żywności, czy będzie kontynuowana w
następnym roku ?

Radnemu udzielono odpowiedzi, iż
Ośrodek Pomocy Społecznej w
Białośliwiu nadal będzie kontynuował
wydawanie żywności w roku 2016
zgodnie z obowiązującą umową
podpisaną z PBŻ w Pile
Radnego poinformowano, że mając na
uwadze bezpieczeństwo mieszkańców
ubytki w nawierzchni zostaną
uzupełnione destruktem betonowym.
Prace zostaną wykonane siłami
własnymi Gminy w drugiej dekadzie
stycznia br. Ponadto wystąpiono do
Zarządu Powiatu w Pile z prośbą o
doprowadzenie nawierzchni drogi do
stanu nie powodującego zagrożenia w
bezpieczeństwie ruchu kołowego.
Powiatowy Zarząd Dróg poinformował
że w okresie wiosennym ubytki zostaną
uzupełnione w ramach bieżącego
utrzymania dróg
Sprawa została przekazana do
Wielkopolskiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg
w Złotowie. W odpowiedzi ZDW
poinformował, że drzewo było
wyznaczone do wycinki podczas
przebudowy drogi. ZDW jest skłonny
wystąpić z wnioskiem o wycinkę
drzewa. Jednak przed rozpoczęciem
procedury związanej z uzyskaniem
zgody na wycinkę od Wójta oczekuje
się deklaracji, że popiera wycinkę
drzewa, w przeciwnym przypadku
starania RDW o wycinkę staną się
bezcelowe.
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30.12.2015
XVI sesja

Jacek Matlak

złożył wniosek o załatanie dziur na
drodze z Dworzakowa do Wolska.
Obecnie jest dziura na dziurze.
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30.12.2015
XVI sesja

Mirosław
Burzyński

Złożył wniosek w sprawie wycięcia
drzewa przy przystanku PKS ul. 4
Stycznia w Białośliwiu. W tym
miejscu jest przejście dla pieszych i jak
się jedzie z dołu widoczność jest
ograniczona, nie widać osób stojących
na przystanku.
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27.01.2016 r.
XVII sesja

Iwona
Czapiewska

Zgłosiła, że gałęzie drzew rosnących w
pasie drogi powiatowej w Krostkowie
wrastają
w
przewody
linii
energetycznej. W związku z tym
wnioskuje o zgłoszenie problemu do
właściciela drogi albo do Energetyki
aby dokonał przycięcia gałęzi przy
lipach.

Wniosek został przekazany do Zarządu
Powiatu w Pile.
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg
w Pile w piśmie z dnia 24.02.2016 r.
poinformował, że przeprowadzone
zostały zabiegi pielęgnacyjne drzew
rosnących w pasie drogi. Drzewa
podcięto do wysokości skrajni
drogowej.
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27.01.2016 r.
XVII sesja

Waldemar
Heimann

Zapytał kiedy będą wykonane dolewki
nawierzchni na ul. Polnej w
Białośliwiu?

Radnego poinformowano, że w m-cu
lutym oszacowany zostanie zakres robót
naprawczych. Planowany termin
wykonania prac to m-c marzeckwiecień br.
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27.01.2016 r.
XVII sesja

Waldemar
Heimann

Złożył wniosek o zmianę czasu
rozpoczynania sesji Rady Gminy
Białośliwie z godz. 13:00 na godzinę
późniejszą, np. 17:00.

Wniosek został uwzględniony. Godzinę
rozpoczęcia sesji ustalono na godz.
15:00
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27.01.2016 r.
XVII sesja

Jacek Matlak

stwierdził, iż w ubiegłym roku zgłaszał
wniosek o wykonanie odwodnienia
drogi powiatowej do wsi Dworzakowo,
przy boisku sportowym, i nic w tej
sprawie nie zostało zrobione.
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27.01.2016 r.
XVII sesja

Jacek Matlak
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27.01.2016 r.
XVII sesja

Ryszard Wolny

złożył wniosek w sprawie zakupienia
drzew (iglaków) ok. 70 szt. na
nasadzenia w miejsce wyciętych topoli
za budynkiem Regionalnego Centrum
Sadownictwa w Pobórce Wielkiej.
Przypomniał, że zgodnie z decyzją
Starosty Pilskiego termin nasadzenia
upływa w m-cu kwietniu br. Z tego co
wie takich środków w budżecie gminy
na 2016 rok nie przewidziano dlatego
zwraca się do pana Wójta z prośbą o
ich zabezpieczenie.

Sprawa została przekazana do Zarządu
Powiatu w Pile.
W odpowiedzi Powiatowy Zarząd Dróg
w Pile poinformował, że podjęte
zostaną działania w okresie
sprzyjających warunków
atmosferycznych w kierunku likwidacji
zastoiska wodnego poprzez
dobudowanie kratki ściekowej wraz z
przykanalikiem odprowadzającym wodę
poza korpus drogi.
Wniosek został skierowany do Zarządu
Powiatu w Pile.
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg
w Pile poinformował, że
przeprowadzono oględziny drogi i
stwierdzono małe odkształcenia na
łącznej powierzchni ok. 5m2, które nie
zagrażają w bezpieczeństwie ruchu
drogowego. Niezależnie od powyższego
przeprowadzone zostaną prace
naprawcze.
Radnemu udzielona została odpowiedź,
że nasadzenia zostaną wykonane do 15
kwietnia 2016 r. Środki finansowe na
ten cel zabezpieczone zostały przez
Urząd Gminy.
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27.01.2016 r.
XVII sesja

Krzysztof
Sonnenberg

złożył wniosek o wyremontowanie
schodów na przejściu dla pieszych na
Osiedlu Leśnym łącznie z
poprawieniem wysokości poręczy przy
schodach.

Radnego poinformowano, że 5.02.2016
r. przeprowadzona została wizja lokalna
w wyniku której stwierdzono potrzebę
dokonania wymiany 5 modułów płyt
schodów. Przewidywany termin
zlecenia prac I kwartał 2016 r.
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XVIII
16.03.2016

Przemysław
Olszewski

zapytał czy można pomóc młodzieży,
która dojeżdża z Białośliwia do szkoły
ponadgimnazjalnej w Nieżychowie i w
Wyrzysku. Obecnie autobus jeździ z
Nieżychowa a nie z Białośliwia,

Radnemu udzielono odpowiedzi, że
zmiana trasy przejazdu autobusów
komunikacji publicznej nie leży w
kompetencjach Wójta. Niezależnie od
tego odrębnym pismem Wójt zwrócił
się do Wydziału Komunikacji
Starostwa Powiatowego o wskazanie
podmiotów realizujących przewozy
pasażerskie na terenie Gminy
Białośliwie. Po uzyskaniu informacji
możliwe będzie zwrócenie się do
przewoźnika o wyznaczenie tras

W ubiegłym roku zgłaszano potrzebę
podniesienia, wyrównania nawierzchni
brukowej na wysokości firmy
„Łuszkiewicz” i chociaż od tej pory
rok minął nic nie zrobiono.
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XVIII
16.03.2016

Przemysław
Olszewski

- zapytał czy można uzyskać
dofinansowanie na remont sali
Gminnego Ośrodka Kultury w
Białośliwiu ?
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XVIII
16.03.2016

Jacek Matlak

złożył wniosek o odkrzaczenie
chodnika przy drodze powiatowej od
Firmy Łuszkiewicz do Dworzakowa
oraz poprawienia na tym odcinku
nawierzchni bo występują dziury oraz
garby,
- poprawienie wjazdu w stronę
leśniczówki,
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XVIII
16.03.2016

Waldemar
Heimann

odniesieniu do wniosku z poprzedniej
sesji nt. czasu rozpoczynania sesji
zaproponował zmianę w godzinach z
17:00 na 15:00.
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XVIII
16.03.2016

Waldemar
Heimann

Stwierdził, że na ulicy Polnej są
oznakowane dwa przejścia dla
pieszych a brak jest oznakowania
poziomego,

135

XVIII
16.03.2016

Waldemar
Heimann

poprosił o wyjaśnienie dlaczego lampa
koło posesji Pani Szymańskiej przy ul.
Polnej od dawna się nie pali ?

przejazdów uwzględniających
zgłoszoną potrzebę społeczną.
Starostwo Powiatowe w Pile
poinformowało, że regularne przewozy
wykonują PKS sp. z o.o. w Pile
Oraz RAFBUS Rafał Woźniak
Miasteczko Kraj.
Radnemu udzielono odpowiedzi nt.
możliwości uzyskania dofinansowania
w ramach: 1/ Wielkopolskiego
Regionalnego Program Operacyjnego
2014+ , 2/ Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
3/ Programu Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego.
Radnemu została udzielona odpowiedź,
że zwrócono się do Zarządu Powiatu w
Pile o usunięcie chwastów z
nawierzchni chodnika oraz likwidację
zapadnięć na drodze powiatowej 1187P
Białośliwie- Dworzakowo na wysokości
Firmy Łuszkiewicz. Jednocześnie
zwrócono się o poprawienie wjazdu na
drogę w stronę leśniczówki.
Powiatowy Zarząd Dróg w Pile udzielił
odpowiedzi, że miejscowe zapadnięcia
nawierzchni brukowej zostały
naprawione w m-cu marcu br.
Uszkodzenie chodnika zostanie
naprawione w trakcie budowy
ostatniego odcinka chodnika.
Wniosek rozpatrzono na posiedzeniu
wspólnym Komisji Rady Gminy w dniu
29 marca 2016 r. Ustalono, że sesje
Rady Gminy będą zwoływane na godz.
15:00.
Radnego poinformowano, że zgodnie z
obowiązującym stanem prawnym,
podstawą dla wprowadzenia organizacji
ruchu na drodze jest wykonanie i
zatwierdzenie projektu organizacji
ruchu przez Organ Zarządzający
Ruchem. Istniejące na ul. Polnej
oznakowanie wprowadzone zostało
niezgodnie z obowiązującymi
przepisami. znakami D-6. W tej sytuacji
zdemontowane zostanie oznakowanie
znakami D-6 na wysokości cmentarza
jako niezasadne. Oznakowanie poziome
w obrębie skrzyżowania z ul. Łączną
zostanie odtworzone po wykonaniu
remontu nawierzchni.
W dniu 22 marca 2016 r. zostało
zorganizowane spotkanie z
przedstawicielami firmy ENEA
Oświetlenie sp. z o.o. tematem którego
była m.in. kwestia wymiany
nieczynnych punktów świetlnych na
terenie Gminy. Z uwagi na fakt, że
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XVIII
16.03.2016

Adam Piosik

zgłosił, że przy sygnalizacji świetnej
na przejściu dla pieszych przy szkole
zepsuł się sygnał dźwiękowy,
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XVIII
16.03.2016

Adam Piosik

jesienią ubiegłego roku składał
wniosek aby naprawić drogę za
oczyszczalnią ścieków i otrzymał
odpowiedź, że do końca roku będzie to
wykonane. Naprawy wymaga ul.
Kolejowa do posesji P. Janeczko.
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XVIII
16.03.2016

Adam Piosik

przy uzupełnieniu planu inwestycji
drogowych uwzględnić ul. Kościuszki
w Białośliwiu
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XVIII
16.03.2016

Ryszard Wolny

zgłosił problem związany z drogą
gminną w Pobórce Wielkiej – droga
dojazdowa do posesji Pana Trznadla.
Stwierdził, że kilka lat temu
zamontował on bramę poza granicą
swojej posesji bez jakiegokolwiek
uzgodnienia. Uniemożliwia to innym
użytkownikom drogi swobodny dojazd
do sadów. Dzisiaj Pan Trznadel
wkopał jakiś słup usadowił kamienie
aby zablokować przejazd. Poprosił o
zajęcie się z Urzędu tą sprawą.
Dodał, że na pewno nie będzie to łatwa
do rozstrzygnięcia sprawa ale ta
samowola nie może być nadal
tolerowana.
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XVIII
16.03.2016

Krzysztof
Sonnenberg

Stwierdził, że można zaobserwować,
że właściciele nieruchomości
przylegających do dróg gruntowych
coraz bardziej wchodzą w pas
drogowy. Uważa, że należałoby w dla

została już opracowana dokumentacja
dotycząca przebudowy oświetlenia
ulicznego realizacja wniosku nastąpi z
chwilą akceptacji przez Radę Gminy
przedmiotu dokumentacji i rozpoczęcia
procesu modernizacji oświetlenia .
Sprawę zepsutego sygnału
dźwiękowego sygnalizacji świetlnej
zgłoszono telefonicznie do
Wielkopolskiego Zarządu Dróg w
Poznaniu Rejon Dróg w Złotowie
W odpowiedzi radnego poinformowano,
że realizacja zadań w IV kwartale 2015
roku nie była możliwa, ponieważ
wynikało to z braku zabezpieczenia
finansowego w budżecie gminy oraz
braku skuteczności tych działań od
strony technicznej. Nawodnienie
gruntów o tej porze roku nie daje
możliwości osiągnięcia efektu
końcowego. Równanie dróg gminnych,
profilowanie i wałowanie rozpocznie się
z końcem m-ca kwietnia
Radnemu udzielono odpowiedzi, że
trwają prace nad rozszerzeniem planu
zadań inwestycyjnych i remontowych
do realizacji w latach 2016-2018 .
Zmodernizowany plan uwzględniał
będzie przebudowę ul. Kościuszki w
Białośliwiu wraz z remontem
infrastruktury podziemnej.

W odpowiedzi radnego poinformowano,
że droga o nr geod. 91 w Pobórce
Wielkiej stanowi własność Skarbu
Państwa. Do dnia dzisiejszego droga nie
została ujęta w wykazie dróg gminnych.
W tej sprawie prowadzone jest
postępowanie przed Wojewodą
Wielkopolskim o stwierdzenie nabycia
przez Gminę Białośliwie prawa
własności do tej nieruchomości, które
zostało wszczęte przez Starostę
Pilskiego wnioskiem z dnia 8.10.2013 r.
Przewidywany termin zakończenia
postępowania – II kwartał 2016 r. Po
zakończeniu wym. procedur podjęte
zostaną dalsze działania prawne w celu
skutecznego i trwałego rozwiązania
zaistniałej sytuacji.
Radnego poinformowano, że w roku
bieżącym planowane są działania
polegające na wznowieniu znaków
granicznych, wzdłuż dróg gminnych.
Działania te będą koncentrowane na

przykładu obciążyć jednego dwóch
właścicieli za zajęcie pasa drogowego.
Jest to chyba jedyny sposób aby
wymóc na właścicielu nieruchomości
obowiązku zachowania granic
Złożył wniosek aby naprawić
nawierzchnię chodnika przy ul.
Strzeleckiej. W miejscu gdzie się
kończy osuwisko, które graniczy
bezpośrednio z torowiskiem kolejki
wąskotorowej jest coraz większe. Za
chwilę nie będzie na odcinku kilku
metrów chodnika.

odcinkach, na których w sposób
ewidentny granice te zostały naruszone.

Radnego poinformowano, że naprawa
chodnika w obrębie skrzyżowania ul.
Strzeleckiej z torowiskiem kolejki
wąskotorowej realizowane będą siłami
własnymi w II kwartale br.
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Krzysztof
Sonnenberg
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30.03.2016
XIX sesja

Adam Piosik

zapytał ile wniosków o pozyskanie
środków unijnych złożono lub
przygotowano do złożenia i czego
dotyczyły?

Radnego poinformowano, że w roku
2016 Gmina złożyła w urzędzie
Marszałkowskim w Poznaniu
Departament Programów Rozwoju
Obszarów Wiejskich 3 wnioski o
przyznanie pomocy na : :przebudowę
ulicy Tysiąclecia w Białośliwiu,
„Przebudowa drogi dojazdowej do
gruntów rolnych ul. Zielona w
Białośliwiu, „Przebudowa drogi
gminnej nr 129618P w m. Dębówko
Nowe wraz z budową parkingu”.
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30.03.2016
XIX sesja

Jacek Matlak

złożył wniosek o przygotowanie na
najbliższe posiedzenie projektu
uchwały i zabezpieczenie środków w
kwocie 11 tys. zł na dofinansowanie
dobudowy chodnika w Dworzakowie.

Radnego poinformowano, że na
najbliższej sesji zostanie przedłożony
projekt uchwały w sprawie udzielenia
dotacji dla powiatu pilskiego na
realizację zadania.
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30.03.2016
XIX sesja

Rafał Ryś

zapytał - czy w związku z obchodami
800 – lecia Białośliwia powołana
zostanie jakaś kapituła do
przyznawania wyróżnień. Jest to
doskonała okazja aby takie
wyróżnienie otrzymał Pan Wotzka,
który pozwolił na postawienie
wysokiego muru 12 m – sali sportowej
przy Szkole Podstawowej. Tylko
dzięki niemu i jego ustępstwom stoi
ten obiekt i służy nam wszystkim.

Radnemu udzielono odpowiedź, iż nie
powołano kapituły dla przyznawania
wyróżnień. Radnego zaproszono do
czynnego uczestnictwa w pracach
zespołu roboczego i przedstawienie na
jego forum wniosków dotyczących
organizacji imprezy.
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30.03.2016
XIX sesja

Mirosław
Burzyński

stwierdził, że zbliża się termin
otwarcia boiska Orlik i miały być
naprawione panele i zakupione 2 małe
bramki – do dzisiaj nic w tym temacie
nie zrobiono.

Radnemu została udzielona odpowiedź,
że rozpoczęły się prace naprawcze na
boiskach sportowych Orlik. Ich
przedmiotem jest remont infrastruktury
(wyposażenia pomieszczeń
sanitarnych). Po ich zakończeniu
wymienione zostaną panele
ogrodzeniowe, które uległy uszkodzeniu
w wyniku użytkowania obiektów.
Poinformowano również, iż Gmina
złożyła wnioski o dofinansowanie
działań animatorów Fundacji Rozwoju

Kultury Fizycznej w Pucku. Zostały
podpisane umowy z animatorami,
zapewniając tym samym działalność
obiektów od 1.04.2016 do 31.12.2016.
30.03.2016
XIX sesja

Przemysław
Olszewski

poruszył sprawę nieprawidłowości i
narastającego konfliktu w jednostce
OSP w Białośliwiu i zaapelował o
przyspieszenie rozwiązania problemu
(sprawa komendanta, braku dostępu do
niektórych pomieszczeń remizy itp.)

30.03.2016
XIX sesja

Waldemar
Heimann

rozpoczął się cykl imprez związanych
z obchodami 800-Lecia Białośliwia ale
jest zbyt mało informacji na ten temat
– czy nie można na stronie
internetowej gminy podać dokładnego
harmonogramu imprez. Tak by
mieszkańcy gminy mieli informacje
co gdzie i kiedy się odbędzie.
Zasygnalizował, że sam jest
zdezorientowany , był na kilku
spotkaniach Komitetu
organizacyjnego i ma niedosyt, bo nie
wszystko jest tak do końca dopięte.
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30.03.2016
XIX sesja

Waldemar
Heimann

złożył zapytanie w sprawie naprawy
nawierzchni na ul. Polnej w
Białośliwiu. Prace miały być
wykonane w marcu br. a jest
przeddzień kwietnia i nic się nie dzieje.

Radnego poinformowano, że w m-cu
marcu br. wybranko wykonawcę ,
podpisano umowę i rozpoczęto remonty
cząstkowe bitumicznych nawierzchni
dróg gminnych. Z uwagi na szeroki
zakres do remontu nawierzchni ul.
Polnej ma zostać przygotowana odrębna
oferta. Realizacja zadania o szerszym
zakresie będzie wymagała
zabezpieczenia dodatkowych środków
w budżecie 2016 r.

149

30.03.2016
XIX sesja

Jacek Matlak

zapytał ile w roku bieżącym wykonano
przydomowych oczyszczalni ścieków i
ile było dofinansowanych z budżetu
gminy i jaka to jest kwota?
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30.03.2016
XIX sesja

Paweł Kozak

zapytał kiedy doczeka się realizacji
wniosku w sprawie tablic
informacyjnych z numerami posesji dla
Dębówka Nowego, Dębówka Starego,
Krostkowa, Dworzakowa ?

Radnemu udzielono odpowiedzi, że w
2016 r. dofinansowano 1 przydomową
oczyszczalnię w kwocie 3.500 zł. W
budżecie na 2016 zabezpieczono 17.500
zł na dofinansowanie budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków.
Natomiast zapotrzebowanie jest dużo
większe i aby zrealizować wszystkie
wnioski to środki finansowe na rok
2016 należałoby zwiększyć do 45.500
zł.
Radnego poinformowano, że
prowadzone są działania związane z
uzupełnieniem brakujących tablic dla
miejscowości Nieżychowo i Krostkowo.
Na szerszy zakres brakuje środków
finansowych i konieczna jest zmiana
uchwały budżetowej na 2016 r.
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Radnemu została udzielona odpowiedź,
że w dniu 4 kwietnia 2016 r. w
Urzędzie Gminy Białośliwie zostało
zawarte porozumienie pomiędzy
Wójtem Gminy a Panem Sławomirem
Włodarek. Zgodnie z którym z dniem 1
maja br. Pan S. Włodarek nie będzie
wykonywał obowiązków konserwatora
w OSP w Białośliwiu. Przekazanie
protokołem zdawczo-odbiorczym wraz
z kompletem kluczy od pomieszczeń.
Na stronie internetowej gminy została
podana informacja dotycząca
kalendarza imprez i uroczystości
gminnych w okresie od kwietnia do
sierpnia 2016 r.
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30.03.2016
XIX sesja

Przemysław
Olszewski

wszczęto postępowanie w sprawie
budowy drogi gminnej w Dębówku
Nowym- czy zadanie będzie
realizowane jeszcze w tym roku i
finansowane czy z budżetu 2017 r.
i z jakich środków własnych, czy z
dofinansowaniem z zewnątrz?
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30.03.2016
XIX sesja

Ryszard Wolny

powiedział, że zaniepokoiła go
wypowiedź Z-cy Wójta dotycząca
drogi Dębówko Stare – Nieżychowo i
zapytał na jaką koncepcję złożono
wniosek o dofinansowanie. Co jest
powodem, że skutki finansowe będą
inne aniżeli planowano i jakie te skutki
finansowe będą?

Mirosław
Burzyński

Kiedy ruszą równiarki na drogi
gruntowe
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28.04.2016
XX sesja

Melania Malich

Zgłosiła potrzebę naprawy chodnika
przy dworcu PKP w Białośliwiu i
naprawę jezdni
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28.04.2016

Melania Malich

Ponowiła wniosek w sprawie remontu
chodnika na ul. Ks. Kordeckiego w
Białośliwiu.

Zmiany te umożliwią zamówienie
kolejnych znaków oraz ich montaż
zgodnie z bieżącymi potrzebami.
Radnemu udzielono odpowiedzi, iż
Gmina złożyła wniosek o przyznanie
pomocy na operację pn. „Przebudowa
drogi gminnej nr 129618P w m.
Dębówko Nowe wraz z budową
parkingu”, w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-20120. W ramach programu
możliwie jest uzyskanie dofinansowania
na poziomie 63,63% kosztów
kwalifikowanych zadania. Ocena
wniosku odbędzie się w m-cu
listopadzie br. Termin realizacji i
rozliczenia zadania 31.12.2017 r.
Poinformowano, że na skutek próśb
radnych dokumentacja techniczna
została przeprojektowana celem
uzyskania jednolitego parametru
szerokości 5,0 m, wykonania
nawierzchni z mieszanki mineralnoasfaltowej gr. 5 cm oraz wprowadzenia
zjazdów bitumicznych. Koszty
inwestycji przy uwzględnieniu
wykorzystania środków transportowych
mieszkańców oraz rezygnacji z
montażu barier sprężystych koszt
zadania na poziomie kosztorysu
inwestorskiego – 265.285,08 zł.
Radnemu udzielona została odpowiedź,
że realizacja prac rozpoczęta zostanie
11.04.2016 r. na drodze gminnej
stanowiącej połączenie miejscowości
Tomaszewo z drogą krajową nr 10. W
dalszej kolejności realizowane będą
działania w miejscowościach :
Nieżychowo, Pobórka Wielka, Pobórka
Mała, Dębówko Stare, Dębówko Nowe,
Krostkowo i Białośliwie
Radnej udzielono odpowiedzi, że prace
projektowe na naprawę nawierzchni
zostały zawieszone w związku z uwagi
na to, że Rada Gminy nie wyraziła
zgody na wyasygnowanie 75.000 zł.
Naprawa odkształconej nawierzchni
chodnika (za dworcem PKP) zostanie
wykonana siłami własnymi Urzędu.
Radna poinformowano, że wielkość
zabezpieczonych w budżecie gminy
środków nie daje możliwości objęcia
wnioskowanym działaniem chodnika
na całej długości. Działanie to powinno
być realizowane w sposób
kompleksowy, uwzględniający również
poprawę stanu nawierzchni. Wymaga
to jednak zabezpieczenia większej
kwoty w budżecie.
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28.04.2016
XX sesja

Mirosław
Burzyński

Złożył wniosek o wyczyszczenie rowu
przy ul. 3 Maja w Białośliwiu. Obecnie
rów jest zanieczyszczony a wody
opadowe zalewają ulicę.

Radnego poinformowano, że prace
związane z odtworzeniem rowu przy ul.
3 maja w Białośliwiu realizowane będą
siłami własnymi Gminy.
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28.04.2016
XX sesja

Mirosław
Burzyńki

- zaproponował wystosować pismo do
Nadleśnictwa
w
Kaczorach
z
zapytaniem czy mieszkańcy mogliby
korzystać ze stawu
przy Osiedlu
Leśnym w Białośliwiu;
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28.04.2016
XX sesja

Mirosław
Burzyński
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28.04.2016
XX sesja

Mirosław
Burzyński

zapytał kto będzie inicjatorem projektu
związanego z remontem Gimnazjum w
Białośliwiu, chodzi o przygotowanie
wszystkich formalności - Czy zajmie
się tym Urząd czy Dyrektor
Gimnazjum?
- poprosił o posprzątanie ganku przy
szkole jak również drugiej części do ul.
Zielonej.

W dniu 12.05.2016 r. wystąpiono z
takim zapytaniem do Nadleśnictwa
Kaczory. Odpowiedź z Nadleśnictwa z
dnia 06.06.2016 r. – negatywna.
Zbiornik pełni funkcję wyłącznie
retencyjną dla punktu czerpania wody
oraz biocenotyczną w przyległym
środowisku a ponadto jest otoczony
dzierżawioną łąką
Radnego poinformowano, że zadanie
pn. „Remont i przebudowa budynku
Gimnazjum w Białośliwiu” będzie
realizowana przez Gminę Białośliwie
ze środków uwzględnionych w
budżecie.
Radnego poinformowano, że ciąg i dla
pieszych zostały uprzątnięte.
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28.04.2016
XX sesja

Jacek Matlak

stwierdził, że nie wiadomo co będzie z
ulicą Dworcową dlatego składa
reklamację na chodnik i na ubytki
asfaltu przy ul. Dworcowej w
Białośliwiu
oraz
wjazd
w
Dworzakowie w kierunku leśniczówki
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28.04.2016
XX sesja

Jacek Matlak

- odwodnienia drogi gminnej – droga
od drogi powiatowej w kierunku
posesji nr 40. Na tej drodze
przynajmniej od 5 lat nikogo z
urzędników nie było
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28.04.2016
XX sesja

Jacek Matlak

Zapytał czy Wójt wydał zgodę na
podlewanie w sadach, bo chodzą takie
opinie

Radnemu udzielono odpowiedzi, że
zgodnie z opracowana dokumentacją i
wycena kosztorysową wartość robót ,
określona została kwotą 34.120,95 zł,
natomiast w budżecie zabezpieczono
środki na poziomie 22.000 zł. W
związku z tym nie było możliwości
wykonania uzupełnień nawierzchni
bitumicznej po zlokalizowaniu nowego
krawężnika. Te miejsca zostały
uzupełnione kruszywem.
Przeprowadzone oględziny zjazdu z
drogi powiatowej w Dworzakowie
wskazały potrzebę regulacji
krawężnika oraz nawierzchni n a
powierzchni ok. 2 m2. Działania te
realizowane będą siłami własnymi
Gminy na przełomie czerwca-lipca br.
Radnemu udzielono odpowiedzi, iż nie
ma możliwości przygotowania wzdłuż
drogi o szerokości 4 m poboczy i
rowów odwadniających. Niweleta drogi
posiada duże spadki podłużne
uniemożliwiające występowanie
jakichkolwiek zakłóceń w spływie
wód.
Radnemu udzielono odpowiedzi, że
Wójt wydał zgodę na wykonanie
nowych przyłączy w sadach (3
lokalizacje w gminie) na szczególnych
warunkach. Pobór wody może
odbywać się tylko w porze nocnej oraz
z ograniczonym poborem wody na
dobę. Radnego poinformowano
również, ze nie można odmówić
dostępu do wody ale można

wprowadzić pewne ograniczenia i takie
zastosowano.
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28.04.2016
XX sesja

Waldemar
Heimann

stwierdził, że przy ul. Gajowej
naprzeciwko posesji P. Wachowiaka
został zajęty pas drogowy- zaorany
rów. Poprosił o podjęcie w tej sprawie
odpowiednich działań z Urzędu.
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28.04.2016
XX sesja

Krystyna Brągiel
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28.04.2016
XX sesja

Krystyna Brągiel

złożyła wniosek aby w budżecie z
chwilą uzyskania wolnych środków
zabezpieczyć środki pieniężne ok.
kilkadziesiąt tysięcy złotych
na
zakupienie
materiału
(kruszywo,
tłuczeń) do naprawy dróg gruntowych,
które są w stanie katastrofalnym. Od
kilku lat tych dróg niczym nie
uzupełniano a obecnie ich stan jest
taki, że nie ma już co równać. Szkoda
tylko pieniędzy na prace równiarki.
zgłosiła potrzebę naprawy drogi
gminnej od torów wąskotorówki do
bramy Gospodarstwa Rolnego w
Nieżychowie. Jest to odcinek ok. 60 m
gdzie nie ma mowy już o ubytkach a
wręcz wykopach.
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.

1.06.2016 r.
XXI

Ryszard Wolny

złożył wniosek aby wycenić wartość
inwestycji jakie zostały zrealizowane
przez Powiat Pilski w ramach
umorzonego
podatku
od
nieruchomości za obiekty Kolejki
Wąskotorowej.

167

1.06.2016 r.
XXI

Melania Malich

- złożyła wniosek o zainstalowanie
świateł przy przejściu dla pieszych na
ul. Podgórnej w Białośliwiu w
kierunku Urzędu Gminy. Szczególnie
w okresie letnim zwiększony jest ruch,
bo jest to trasa przelotowa w kierunku
nad morze i od piątku do niedzieli jest
znacznie zwiększona częstotliwość
przejazdów. Zarówno pieszym jest
trudno przejść pieszym na drugą stronę
ulicy, jak i są duże utrudnienia z
włączeniem się do ruchu,

Radnemu udzielono odpowiedzi, iż
przez Wójta postępowania
administracyjnego zostanie wszczęta
procedura postępowania
administracyjnego, celem określenia
strony postępowania oraz podjęcia
dalszych czynności przewidzianych
przepisami prawa. Za zajęcie pasa
drogowego bez zezwolenia zgodnie z
ustawą o drogach publicznych
zarządca drogi wymierza , w drodze
decyzji administracyjnej karę
pieniężną.
Radnej odpowiedziano, że jest
potrzeba naprawienia dróg gruntowych.
Działania te będą mogły być
realizowane w nowej perspektywie
budżetowej.

Radna poinformowano, że został
opracowany projekt techniczny
obejmujący przebudowę drogi na
długości 70,99 mb. Kosztorysową
wartość zadania określono na kwotę
25.858,12 zl. Zadanie może być
przedmiotem realizacji po
zabezpieczeniu środków finansowych
w budżecie gminy.
Radnego poinformowano, że gmina nie
posiada informacji o wielkości
nakładów ponoszonych na
infrastrukturę Wyrzyskiej Kolejki
Powiatowej. O przekazanie stosownych
informacji gmina zwróci się do
Starosty Pilskiego. W dniu 28 czerwca
2016 r. Starosta Pilski przedstawił
informację o wysokościach
poniesionych wydatków w latach 20142016.
Radną poinformowano, że w tej
sprawie skierowany zostanie wniosek
do zarządcy drogi.
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1.06.2016 r.
XXI

Waldemar
Heimann

zapytał na jakim etapie jest remont
ulicy Polnej w Białośliwiu? Środki na
ten cel w budżecie zostały
zabezpieczone a nie ma żadnych
informacji dot. terminu realizacji

Radnemu udzielono odpowiedzi, że w
dniu 3.06.2016 r. dostarczono kopie
mapy zasadniczej dla ul. Polnej. Na tej
podstawie opracowany będzie projekt
techniczny obejmujący przebudowę
chodnika oraz remont nawierzchni
jezdni w miejscach występowania
dużych odkształceń. W m-cu czerwcu
br. podejmowane będą dalsze działania
związane już z etapem wykonawczym.
Radnego poinformowano, że
wprowadzenie zmian organizacji ruchu
na ul. Ogrodowej polegało będzie na
wprowadzeniu oznakowania znakami B
35 „zakaz postoju” po stronie prawej
ulicy od strony ul. Witosa. Zadanie
zrealizowane zostanie na przełomie
czerwca lipca br.
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1.06.2016 r.
XXI

Waldemar
Heimann

złożył wniosek aby ukierunkować w
górnej części ul. Ogrodowej w
Białośliwiu zasady parkowania
pojazdów. Każdy parkuje samochód
jak chce ( z lewej lub prawej strony) co
powoduje utrudnienia w ruchu. Trzeba
zrobić slalom gigant pomiędzy
zaparkowanymi samochodami aby
przejechać.
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1.06.2016 r.
XXI

Adam Piosik

poinformował, że od trzech tygodni
bez skutku prosi o wykoszenie terenu
przy boisku Orlik w Białośliwiu. Przez
ogrodzenie przelatują piłki, które w
tym gąszczu po sam pas, praktycznie
są nie do odzyskania. W ubiegłym
roku trzykrotnie upomniał się o
wykoszenie tego terenu. Jest to punkt
naprawdę newralgiczny w związku z
tym poprosił o ujęcie tego zadania w
harmonogramie prac porządkowych

Radnego poinformowano,, że prace
porządkowe na tym terenie zostaną
przeprowadzone w III dekadzie
czerwca br.
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1.06.2016 r.
XXI

Adam Piosik

stwierdził, że od dłuższego czasu
dopytuje się o wyremontowanie boiska
Orlik. Prace remontowe miały być
wykonane w zimie w tej chwili
zbliżają się wakacje a remontu nie
przeprowadzono
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1.06.2016 r.
XXI

Adam Piosik

- zapytał na jakim etapie jest realizacja
wniosku w sprawie modernizacji sali
sportowej przy Szkole Podstawowej w
Białośliwiu?
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1.06.2016 r.
XXI

Rafał Ryś

złożył wniosek w sprawie sporządzenia
wykazu nieruchomości lokali
mieszkalnych, lokali usługowych z
podaniem ich kubatury i adresu oraz

Radnego poinformowano, że zakres
remont boiska został określony w
dokonanym przeglądzie w m-cu
grudnia 2015 r. Zlecono wymianę
uszkodzonych paneli oraz renowację
nawierzchni ze sztucznej trawy.
Zaplanowane w tym zakresie działania
winny być zrealizowane do końca
czerwca 2016 r.
Radnemu poinformowano, że Gmina
podpisała umowę z Wielkopolskim
Instytutem Rozwoju Przedsiębiorczości
i Edukacji na przygotowanie wniosków
o dofinansowanie projektów
składanych w ramach konkursu
ogłoszonego przez Zarząd
Województwa Wielkopolskiego,
WRPO na klata 2014-2020.
Radnego poinformowano, że Urząd
posiada wykaz dotyczący
wymienionego mienia gminnego z lat
poprzednich. Wykaz aktualnie jest

nieruchomości rolnych, działek
budowlanych itp.

weryfikowany . Zaktualizowane dane
będą dostępne w m-cu lipcu br.
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1.06.2016 r.
XXI

Rafał Ryś

zasugerował aby opracować grafik
korzystania z boiska Orlik, w taki
sposób by boisko do siatkówki nie było
sprywatyzowane przez 5 dorosłych
osób przez cały tydzień w najlepszych
godzinach „po południu” . Do szkoły
nie chodzą mogliby przyjść wieczorem
pograć w tenisa a boisko udostępnić
dzieciom, którzy mają wolny czas
tylko po południu.

Radnego poinformowano, że
przeprowadzone zostały rozmowy z
animatorem. Nie potwierdził on
występowania konfliktów pomiędzy
grupami wiekowymi osób
korzystających z boiska. Niezależnie
od powyższego dzieci i młodzież będą
traktowane priorytetowo w godzinach
popołudniowych.
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1.06.2016 r.
XXI

Ryszard Wolny

zapytał czy będą zrobione zadania w
oświacie ? zbliżają się wakacje a to jest
najlepszy okres na wykonanie zadań w
budynkach oświatowych. Co z małymi
zadaniami m.in. budynek w Pobórce
Wielkiej i Nieżychowie. Na dzisiaj nie
ma informacji o wszczęciu procedury
wyboru wykonawcy i tutaj zachodzi
obawa czy te zadania w czasie wakacji
będą realne do wykonania ?

Radnego poinformowano, że
a) Dla obiektów oświatowych w
Nieżychowie opracowywany jest
zintegrowany wniosek o
dofinansowanie projektu w ramach
działania 8.2.2 i 9.3.3.
b) obiekt oświatowy w Pobórce W.
objęty jest planowanym remontem. W
m-cu lipcu br. skierowane będzie
zapytanie ofertowe do firm. W
przypadku uzyskania oferty nie
przewyższającej możliwości
finansowych gminy podpisana zostanie
umowa z wykonawcą.
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1.06.2016 r.
XXI

Przemysław
Olszewski

złożył wniosek aby wyjaśniono co
robiła równiarka pomiędzy godz. 11:00
a 13:00 na drodze powiatowej przy
blokach w Nieżychowie – czy te
godziny były wliczone do czasu pracy
na drogach gminnych?
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29.06.2016 r.
XXIII

Iwona
Czapiewska

stwierdziła, że na zebraniu wiejskim
zgłoszono potrzebę wycięcia
spróchniałego drzewa przy drodze do
stacji PKP w Krostkowie. Nie zostało
to zrobione dlatego podczas ostatniej
wichury ułamał się suchy konar i
uszkodził płot przy sąsiadującej
posesji. Poprosiła aby sprawdzić stan
drzewa i dwóch pozostałych drzew
oraz spowodować ich wycięcie,
ponieważ zagrażają bezpieczeństwu.

Radnego poinformowano, że miejsce w
którym znajdowała się koparka było
miejscem rozpoczęcia pracy przez
operatora. Maszyna ta przyjechała z
miejscowości Wyrzysk gdzie
zakończyła pracę i przemieściła si do
Gminy Białośliwie aby rozpocząć
równanie dróg gminnych na trasie
Nieżychowo-Krostkowo. Godziny
postoju w tym miejscu nie były
wliczone do czasu pracy równiarki na
terenie naszej gminy.
Radną poinformowano, że 4 lipca 2016
r. dokonana została wizja lokalna dla
potrzeb oceny stanu sanitarnego drzew
rosnących w pasie drogowym drogi
gminnej w Krostkowie. W wyniku tego
ustalono, iż 3 drzewa wymagają
radykalnych zabiegów sanitarnych, tj.
korekty koron. Zabiegi zostaną
wykonane do końca sierpnia br.
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29.06.2016 r.
XXIII

Mirosław
Burzyński

przypomniał, że minęło dwa miesiące
od złożenia wniosku o pogłębienie
rowu przy ul. 3 Maja w Białośliwiu do
dzisiaj temat nie został załatwiony

Radnego poinformowano, że prace
zostały odłożone w związku z
opracowywaniem projektu
budowlanego związanego z budową

pomimo, że upłynął termin podany w
odpowiedzi na ten wniosek.

sieci wodociągowej projektowanej w
osi rowu odwadniającego. Celem jest
wykonanie obu zadań jednocześnie. W
przypadku braku środków
budżetowych na realizację zadania w
roku bieżącym wróci się do koncepcji
odtworzenia rowu melioracyjnego
siłami własnymi. Ostateczna realizacja
wniosku powinna nastąpić w III
kwartale br.
Radnemu udzielono odpowiedzi, iż
opryski chwastów wykonane zostaną
ponownie na przełomie m-ca lipca i
sierpnia br.
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29.06.2016 r.
XXIII

Waldemar
Heimann

zapytał kiedy będą wykonane opryski
chwastów, na ul. Polnej w Białośliwiu.
Opryski miały być powtórzone ale jak
do tej pory nie zostało to zrobione, a
chwasty nadal wyrastają pomiędzy
krawężnikami a jezdnią.
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29.06.2016 r.
XXIII

Waldemar
Heimann

24 czerwca br. był terminem wywozu
odpadów wielogabarytowych i
mieszkańcy powystawiali je przed
posesjami ale firma nie przyjechała ich
zebrać i leżały stare szafy, sedesy itp.
przed posesjami podczas obchodów VI
zlotu kolejek wąskotorowych i I zlotu
motocyklistów. Uczestnikami imprezy
było wielu spoza gminy, również z
zagranicy a takie odpady przy
posesjach to nie najlepsza wizytówka
dla Białośliwia.

Radnego poinformowano, że zwrócono
się do Pilskiego Regionu Gospodarki
Odpadami Komunalnymi z interwencją
dotyczącą usuwania wszystkich
wystawionych przez mieszkańców
odpadów.
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31.08.2016 r.
XXIV

Przemysław
Olszewski

stwierdził, że :
- na remont oddziału przedszkolnego
zaplanowano 20.000 zł, a w tej chwili
zostało 10.000 zł.- zagrożone jest
wykonanie inwestycji zaplanowanej na
ul. Księdza Kordeckiego, na którą
przeznaczono 30.000 zł, ul. Tysiąclecia
- 30.000 zł, ul. Kolejowej - 18.000 zł.
Pozostało do końca roku 4 miesiące i
prac nie widać.

Radnemu udzielono odpowiedzi, że
nie ma zagrożenia w realizacji
inwestycji związanej z remontem
Oddziały przedszkolnego w
Nieżychowie. Natomiast środki na
remont ul. Ks. Kordeckiego,
Tysiąclecia, ul. Kolejową są dalece
niewystarczające.
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31.08.2016 r.
XXIV

Przemysław
Olszewski

Zapytał w jaki sposób aktualizuje się
ilość psów w naszej gminie ?
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31.08.2016 r.
XXIV

Przemysław
Olszewski

Zapytał czy nie można dokonać
zamiany pomieszczeń w budynku
szkoły w Pobórce Wielkiej tak aby
oddział z większą liczbą dzieci miał
większe pomieszczenie a z mniejszą
liczbą dzieci mniejsze

Radnemu udzielona została odpowiedź,
że do tej pory nie była aktualizowana
ilość psów. Mieszkańcy sami dokonują
zgłoszenia psa do opodatkowania.
Raz w roku sołtys jednego z sołectw
przedkłada w Urzędzie zestawienie
ilości psów w jego sołectwie.
W tej sprawie wystąpiono do Dyrektora
Szkoły Podstawowej i Dyrektora
Przedszkola o przeprowadzenie w tym
zakresie analizy i możliwości fizycznej
zamiany pomieszczeń.
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31.08.2016 r.
XXIV

Przemysław
Olszewski

Zapytał czy zakończono dostarczenie
mieszkańcom umów na dostawę wody
i odbiór ścieków. Ustalony termin
dawno upłynął,

Radnego poinformowano, że przyjęty
termin miał charakter porządkowy.
Umowy są przygotowywane i wysyłane
mieszkańcom sukcesywnie. Ten ważny
problem gminy zostanie
uporządkowany.
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31.08.2016 r.
XXIV

Przemysław
Olszewski

Stwierdził, że nie ma informacji co ze
zmianą stawek czynszowych. Sprawa
miała być załatwiona w lutym, a
dzisiaj jest koniec m-ca sierpnia,

186

31.08.2016 r.
XXIV

Przemysław
Olszewski

co z zakresami obowiązków
pracowników w Urzędzie Gminy,
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31.08.2016 r.
XXIV

Przemysław
Olszewski

Poinformował, że w czasie remontu ul.
Polnej został uszkodzony przez firmę
hydrant przy ul. Gajowej okolice
cmentarza. Hydrant jest przechylony i
prawdopodobnie nie do użytku

Radnego poinformowano, że
31.12.2015 r. Wójt Gminy ustalił
zarządzeniem minimalne stawki
bazowe czynszu z tytułu dzierżawy
oraz najmu nieruchomości
stanowiących własność gminy.
Radnego poinformowano, że wszyscy
pracownicy Urzędu mają podpisane
zakresy czynności. Z uwagi na
planowane zmiany organizacyjne
związane m.in. z tworzeniem z dniem 1
stycznia 2017 r. Centrum Usług
Wspólnych, do grudnia br. zakresy
czynności pracowników nie ulegną
zmianie.
Radnego poinformowano, że
wykonawca wykonują remont ulicy nie
potwierdził możliwości spowodowania
szkód w infrastrukturze gminnej. Nie
jesteśmy w stanie ustalić
podmiotu(osoby) odpowiadającej za
zaistniały stan rzeczy. Uszkodzony
hydrant zostanie przebudowany na
hydrant doziemny
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Przemysław
Olszewski

zwrócił uwagę na błąd w specyfikacji
dotyczącej utwardzenia terenu
rekreacyjno-sportowego w
Krostkowie. W zapisie trawy
wymieniono 3 gatunki traw, jednego z
gatunku nie ma w ogóle w spisie traw.
W żadnym atlasie nie znalazł takiej
nazwy trawy.
na zakręcie drogi powiatowej
Białośliwie – Nieżychowo była dziura
na zakręcie i nadal jest. W tym miejscu
osadza się woda i należałoby się
zastanowić nad innym sposobem
rozwiązania problemu spływu wody w
tym miejscu.
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powołując się na artykuł 212 kodeksu
karnego, uznał, że doszło do
zniesławienia jego i całej rady przez
dyrektorkę przedszkola. W związku z
tym zapytał - czy to prawda, że pani
dyrektor powiedziała na spotkaniu z
rodzicami, w jakiś sposób naruszyła
dobra radnych sugerując rodzicom
żeby na takich radnych więcej nie
głosować, że radni chcą zamknąć
przedszkole?

Radnemu udzielono odpowiedzi, że w
jednym przypadku w dokumentacji
wystąpił błąd literowy. Na etapie
przygotowania zaproszenia do złożenia
oferty błąd ten został skorygowany.

Radnego poinformowano, że w tym
miejscu w m-cu lutym br. został
wykonany remont cząstkowy. Po
niespełna 2 miesiącach uległ degradacji
do tego stopnia, że konieczne były
dalsze interwencje zarządcy drogi.
Zgłoszony problem zostanie
przekazany do Starosty Pilskiego.
W celu pozyskania wiarygodnych
informacji w wymienionej sprawie
zaproponowano rozmowę bezpośrednio
zainteresowanych osób.
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Poinformował, że doszły go słuchy, że
on i kolega radny Mirosław Burzyński
maja zamiar przejąć marinę nad
Notecią. Te informacje wyszły z
gminy.

Radnemu udzielona została odpowiedź,
iż nie ma takiej wiedzy jakoby
wymienieni radni nosili się z zamiarem
Przejęcia białośliwskiej MARINY.

192

31.08.2016 r.
XXIV

Mirosław
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stwierdził, że na remont gimnazjum
potrzeba więcej pieniędzy aniżeli
zaplanowano. Czy to zadanie będzie
realizowane ?

Radnego poinformowano, że kwota
105 tys. zł. określona w budżecie na
remont i przebudowę budynku
Gimnazjum w Białośliwiu jest
niewystarczająca w stosunku do
wyceny jakiej dokonał projektant
302.185,17 zł. Obecnie trwają prace
związane z wydzieleniem z
kosztorysów kosztów wykonania
remontu toalet, korytarza co pozwoli na
określenie realnego terminu
rozpoczęcia i zakończenia prac.
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poruszył sprawę dodatków
motywacyjnych dla nauczycieli. Ten
temat był dyskutowany na Komisjach
Rady i chciałby wiedzieć na jakim
dzisiaj to jest etapie?

Radnego poinformowano, że sprawa
była procedowana przez Radę Gminy.
Wójt w projekcie uchwały uwzględnił
jedynie wzrost dodatku dla dyrektorów
jednostek oświatowych. Praca nad
nowym projektem , który uwzględni
oczekiwania radnego wymaga
jednoznacznego stanowiska Komisji
Rady , w której zakresie działania są
sprawy oświaty wypracowanego przy
udziale dyrektorów szkól i związków
zawodowych nauczycieli.
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Stwierdził, że na zebraniu wiejskim
Wójt obiecał, ze do końca roku
większość progów na ulicach zostanie
naprawiona lub zlikwidowana i jak ta
sytuacja wygląda ?

Radnemu udzielona została odpowiedź,
że w budżecie gminy nie ma środków
na naprawę lub likwidację progów
zwalniających. W przypadku
pojawienia się jakichkolwiek rezerw
finansowych podjęte zostaną działania
w odniesieniu do progów o
największym wygarbieniu.
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Stwierdził, że droga odcinek ul.
Kościelnej tzw. „glinica” takie są
wyrwy po opadach deszczu, że jest
niebezpiecznie po niej się poruszać.
Jest to droga publiczna i dla
bezpieczeństwa powinna być
zamknięta,

Radnego poinformowano, że w
budżecie gminy zabezpieczona została
kwota na wykonanie projektu
technicznego dla przebudowy tego
odcinka ulicy. Realizacja zadania
możliwa będzie po zabezpieczeniu
środków w budżecie gminy.
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Stwierdził, że ulica Kościuszki jest tak
zniszczona, że jedzie się po tej drodze
jak po serze szwajcarskim,

Radnego poinformowano, że jest
planowana gruntowna przebudowa
uwzględniająca remont infrastruktury
podziemnej oraz odwodnienie. Z uwagi
na duże koszty, zadanie to powinno być

realizowane w oparciu o finansowanie
ze źródeł zewnętrznych. Aktualnie w
budżecie gminy brak jest środków na
bieżącą realizację remontów
cząstkowych zgodnie z potrzebami.
Radnego udzielona została odpowiedź,
iż teren przyległy do boiska
utrzymywany jest przez animatora.
Teren dalej położony administrowany
jest przez GOK. Niezależnie od tego w
br. pracownicy urzędu dokonają
wycięcia zakrzaczeni, celem uzyskania
właściwego wymiaru estetycznego.
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Stwierdził, że rozpoczyna się rok
szkolny i notorycznie jest problem
wykoszenia trawy wokół boiska Orlik,
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Zapytał czy znajdą się środki na
wyposażenie przestarzałej sali
komputerowej w Szkole Podstawowej
w Białośliwiu ?

Radnego poinformowano, że Gmina
poszukuje możliwości pozyskania na
to zadanie środków zewnętrznych.
Rozpoznanie możliwości uzyskania
dofinansowania prowadzone jest
równolegle przez Urząd i Dyrekcję
Szkoły. Wsparcie tego rodzaju
przedsięwzięć znajduje się w przedziale
80-90%. Niezależnie od ewentualnego
ogłoszenia naboru wniosków dla wym.
przedsięwzięć Dyrektor Szkoły złożyła
wniosek o ujęcie zakupu nowego
wyposażenia Sali komputerowej w
przyszłorocznym budżecie.
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stwierdził, że aktualnie obowiązujący
regulamin przyznawania nagród dla
uzdolnionych uczniów jest przez wiele
osób krytykowany. W związku z tym
widzi potrzebę zmiany regulaminu i
uwzględnienia w nim również dzieci z
klas 1-III.

Radnemu udzielono odpowiedzi, iż
Wójt zwróci się do właściwej Komisji
Rady o wspólne wypracowanie
założeń do zmiany regulaminu lub
wprowadzenie nowego aktu prawa
miejscowego. Jeśli Komisja Inicjatyw
Planowania i Finansów uzna, że w
oświacie organizowane są konkursy i
olimpiady na poziomie klas I-III taki
wniosek będzie mógł znaleźć wymiar
w nowej uchwale
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Radnego poinformowano, że zwrócono
się do Powiatowego Zarządu Dróg w
Pile o wykonanie tego zadania.
Zgodnie z treścią otrzymanej
odpowiedzi Powiat zobowiązał się do
utwardzenia pobocza drogi w budżecie
2017 r.
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Heimann

zwrócił się o wykonanie z kruszywa
lub masy bitumicznej terenu
naprzeciwko wjazdu do Szkoły w
Dębówku Nowym. Rodzice parkują
tam samochody a teren po wykopach
jest grząski. Niedługo jesień zaczną się
opady i trudno będzie w tym miejscu
poruszać się.
Skrytykował jakość remontu ul. Polnej.
Powiedział „Wsadziliśmy kij w rój.
Ludzie pytają – co wy zrobiliście z ta
ulica? Wydaliśmy 40 tys. zł na
wyremontowanie 700 mb drogi i
właściwie nie ma żadnej poprawy. A
co dalej, co z budową chodnika?

Radnego poinformowano, że zlecony
zakres dotyczył powierzchni 643 m2 .
Fizycznie zakres był nieco większy.
Mając na uwadze wielkość
poniesionych nakładów uznać trzeba,
że uzyskany w wyniku remontu
nawierzchni stan drogi jest co najmniej
zadawalający, znacząco różny do tego
jaki występował przed remontem. W
układzie docelowym ulica kwalifikuje

się do remontu na całej długości.
Wartość kosztorysu inwestorskiego na
remont chodnika znacząco odbiega od
wielkości środków zabezpieczonych w
budżecie. Po dokonaniu stosownych
zmian przez Radę Gminy zadanie
będzie mogło być realizowane w roku
budżetowym 2016.
kiedy zostanie załatwiony wniosek o
uporządkowanie sprawy parkowania
pojazdów na ul. Ogrodowej w
Białośliwiu.

Radnego poinformowano, że znaki
drogowe do oznakowania ulicy zostały
zakupione. Ich montaż zostanie
zrealizowany na przełomie
września/października br.
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Na początku kadencji była mowa o
potrzebie budowy parkingu
naprzeciwko szkoły w pasie drogi
wojewódzkiej. Minęło ponad półtora
roku i cisza. Tematu już nie ma?

Radnego poinformowano, że
właścicielem terenu jest Wielkopolski
Zarząd Dróg Wojewódzkich w
Poznaniu. Do czasu gdy teren ten nie
zostanie przekazany na rzecz gminy
zadanie to nie może być zrealizowane.
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zapytał co z realizacją wniosku w
sprawie ustawienia lustra na ul.
Ogrodowej.

Radnemu została udzielona odpowiedź,
że ulice oznakowane są w sposób
prawidłowy co przy zachowaniu zasad
wynikających z ustawy prawo o ruchu
drogowym daje gwarancję
bezpieczeństwa.
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Jacek Matlak

po ulewach zgłosił wyrytą dziurę z
boku drogi w Dworzakowie. Zostało to
zasypane ale kawałek rowu też. Czy
ktoś był ślepy jak ta prace wykonywał?
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Złożył wniosek aby skierować do
sprawdzenia Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy dokumentacji i specyfikacji i
wykonania robót drogowych takich
jak: chodnik i parking przy ul.
Dworcowej w Białośliwiu, ul. Polnej,
drogę Nieżychowo – Nieżychówko,
Dębówko Stare – Nieżychowo
zaproponował, by w przyszłorocznym
funduszu sołeckim uwzględnić
adaptację budynku dawnej remizy
strażackiej w Pobórce Wielkiej na
potrzeby przystanku autobusowego dla
dzieci dojeżdżających do szkoły w
Białośliwiu. Temat jest pilny, w
związku z tym zwrócił się Wójta o
rozeznanie się w kwestiach
uwarunkowań wynikających z
ewentualnej ochrony konserwatorskiej
obiektu, ponieważ potrzebna jest
wiedza na jakie zmiany w ramach
adaptacji możemy sobie pozwolić.

Radnego poinformowano, że
wymienione miejsce przy drodze
gruntowej w m. Dworzakowo zostało
objęte działaniami naprawczymi. Prace
zostały wykonane w sposób
prawidłowy z uwzględnieniem
możliwości przepływu wód w kanale
rurowym występującym pod drogą.
Na sesji w dniu 31 sierpnia br. Rada
Gminy zleciła Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Białośliwie sprawdzenie
dokumentacji wymienionych
inwestycji.

Radnemu udzielono odpowiedzi, że jest
możliwa zgoda konserwatora na
zmianę sposobu zagospodarowania
budynku remizy w Pobórce Wielkiej.
Szacunkowy koszt adaptacji budynku
remizy wynosi 12.000 zł.
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Następnie ocenił, że realizacja zadań z
funduszu sołeckiego za I półrocze
wykazuje bardzie niewielkie
wykonanie, bo zaledwie 6,7%. Na
dzisiaj może być to już więcej ale do
końca roku pozostało niewiele czasu w
związku z tym zawnioskował aby na
najbliższe posiedzenie Komisji Rady
przygotować informację z
harmonogramem realizacji zadań w
ramach funduszu sołeckiego.

Radnemu udzielono odpowiedzi nt.
wykorzystania funduszu sołeckiego na
dzień 16 września 2016 r.
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Poruszył sprawę naprawienia chodnika
na ul. Strzeleckiej. Prace miały być
wykonane do końca II kwartału br.
Podobna sytuacja z naprawą schodów
wejściowych na Osiedle Leśne –
termin upłynął 31 maja br.,

Radnemu udzielona została odpowiedź,
że zakres prac dotyczy przełożenia
nawierzchni i ponownego montażu
obrzeża trawnikowego w obrębie
dojazdu Wyrzyskiej Kolejki
Powiatowej. Działania te zostaną
zrealizowane na przełomie m-ca
września/października br. Naprawa
schodów prowadzących do osiedla
Leśnego została zrealizowana w
pierwszej dekadzie br.
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Zgłosił problem, który poruszyła jedna
z mieszkanek ul. Kościuszki dot.
wylewania się nieczystości z
kanalizacji sanitarnej na jej ogród. Co
zrobiono aby tego typu zdarzeń
uniknąć, jakie będzie dalsze
postepowanie ? Jest to związane to
również związane z oczyszczeniem
rowu odwadniającego wzdłuż ul.
Dworcowej aż do przejazdu
kolejowego,

Radnego poinformowano, że ta
sytuacja jest konsekwencją
nielegalnego podłączenia się
mieszkańców z odpływami
deszczowymi do kanalizacji sanitarnej.
Problem można rozwiązać w momencie
przebudowy ulicy, a także istniejących
w pasie drogowym urządzeń
podziemnych. Dla sprawności działania
systemu odwodnienia niezbędne jest
oczyszczenie i pogłębienie rowu
wzdłuż ulicy Dworcowej. Z uwagi na
silnie nawodnienie gruntu działania
takie zostały zaplanowane na IV kw.
br.
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Radnemu udzielona została odpowiedź,
że aby wyeliminować to zjawisko
konieczna jest przebudowa istniejącego
systemu odwodnienia, bądź też miana
profili podłużnego nawierzchni jezdni.
Działania mają charakter inwestycyjny
i ich realizacja zależna jest od
zabezpieczenia środków w budżecie
gminy.
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Zapytał jakie działania podjął urząd w
kierunku odprowadzenia wód
opadowych na ul. Leśnej (odcinek przy
progu zwalniającym) Praktycznie
każdy większy opad deszczu powoduje
to, że tworzy się zalewisko od
krawężnika do krawężnika jezdni. Tern
problem istnieje od wielu lat od
momentu jak ta ulica została
wybudowana i oddana do użytku,
temat progów zwalniających na terenie
sołectwa, dotyczy to praktycznie
wszystkich. Pamięta zebranie wiejskie,
na którym Wójt wtedy przedstawiał jak
powinien wyglądać próg zwalniający.
Taki próg jest na ul. Łącznej - odcinek
od ul. 4 Stycznia do ul. Polnej,

Radnego poinformowano, że gmina jest
zainteresowana gruntowna przebudową
uwzględniającą remont infrastruktury
podziemnej oraz odwodnienia. Z uwagi
na duże koszty zadania, działanie to
winno być realizowane w oparciu o
dofinansowanie ze źródeł
zewnętrznych.
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na ul. Kościuszki zwiększyła się
intensyfikacja transportu w związku z
uruchomieniem przetwórni materiałów
budowlanych. Powstało wiele nowych
dziur - co z bieżącym uzupełnieniem
tych ubytków?
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Wnioskuje aby w przyszłorocznym
budżecie ująć zadanie inwestycyjne –
poszerzenie ul. Kościuszki. Wniosek
zostanie poparty podpisami
mieszkańców tej ulicy. W tej chwili na
ul. Kościuszki nie miną się dwa
samochody ciężarowe.
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zgłosił uwagę, że nie są na bieżąco
wprowadzane na stronę BIP Urzędu
Gminy uchwały Rady Gminy, braki są
także w protokołach sesji, nie ma
programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi.
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- nie wszyscy mieszkańcy otrzymali
umowy na dostarczanie wody i
odprowadzanie ścieków. Miał być
opracowany też regulamin
dostarczania wody i odprowadzanie
ścieków do dzisiaj nic w tym kierunku
nie zrobiono. Rozmowy na ten temat
były ponad 3 miesiące temu. Na prośbę
Wójta przekazał taki regulamin, są
dostępne różne wzory takich
regulaminów do wykorzystania. Cisza
nic nie słychać na ten temat, a taki
regulamin na pewno uprawnił by pracę
Referatu, rozwiązał by wiele
problemów, które obecnie ma Urząd z
przyłączeniami, remontem przyłączy
itp.,

Radnego poinformowano, że
przebudowa ulicy winna obejmować
odcinek o długości 800 mb wraz z
urządzeniami podziemnymi. Koszt
inwestycji przekroczy kwotę 1 mln zł.
W projekcie budżetu na 2017 rok
uwzględnione zostanie opracowanie
projektu technicznego na przebudowę
drogi. Z pozyskaniem dofinansowania
realizacja zadania możliwa będzie
dopiero w roku 2018.
Radnego poinformowano, że
inwestycja z uwagi na wysokie koszty
ok. 1 mln zł winna być realizowana w
oparciu o zewnętrzne dofinansowanie.
W projekcie budżetu na 2017
uwzględnione zostanie opracowanie
projektu technicznego dla przebudowy
drogi wraz z infrastrukturą wodnokanalizacyjną . W przypadku uzyskania
dofinansowania na to zadnie z Urzędu
marszałkowskiego lub Wojewody
Wielkopolskiego realizacja zadania
możliwa będzie dopiero w roku 2018.
Radnego poinformowano, że protokoły
sesji Rady Gminy na dzień zgłoszenia
uwag były na stronie BIP kompletne od
Nr I.2014 do Nr XXII.2016 .
Natomiast protokół z XXIII sesji został
przekazany
do
publikacji
i
umieszczony na stronie BIP 2.09.2016 r., po jego przyjęciu przez
Radę Gminy Białośliwie, co miało
miejsce na sesji w dniu 31 sierpnia
2016 r. Jednocześnie zobowiązano
pracowników
merytorycznych
odpowiedzialnych za przygotowanie
uchwał do bieżącego przekazywania
uchwał do publikacji w BIP oraz
uzupełnienia braków.
Poinformowano, że obecnie u mowy
funkcjonują na terenie 7 sołectw.
Pozostały do dokończenia sołectwa
Białośliwie i Nieżychowo. W
przygotowaniu jest także regulamin
dostarczania wody i odprowadzania
ścieków.
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przy drodze gminnej w Nieżychowie
przy blokach mieszkalnych
(nauczycielskich) jest drzewo z
suchymi gałęziami, stanowi
zagrożenie. W przypadku ułamania
gałęzi mogą zostać uszkodzone
balkony, ogrodzenie,
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Krzysztof
Sonnenberg

w związku z tym, że są różnie
interpretowane zapisy programu
współpracy z organizacjami
pozarządowymi złożył wniosek aby tak
dostosować uchwałę Rady Gminy by
stowarzyszenia takie jak kluby
sportowe były zwolnione z podatku od
nieruchomości i opłat na rzecz gminy.
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19.10.2016
XXVI sesja

Mirosław
Burzyński

sprawa dotyczy oznakowania barierką
ograniczającą i znakiem ograniczenia
prędkości zakrętu na ul. Rusa - wjazd
od strony Otylina do Białośliwia ten
temat zgłaszał kilka miesięcy temu i
nie otrzymał odpowiedzi,

19.10.2016
XXVI sesja

Mirosław
Burzyński

- umieszczenia na stronie internetowej
gminy interpelacji i wniosków radnych
i odpowiedzi na nie.

19.10.2016
XXVI sesja

Mirosław
Burzyński

- oczyścić zamulone studzienki na ul.
Rusa w Białośliwiu (okolice posesji
nr 6).

19.10.2016
XXVI sesja

Jacek Matlak

poruszył sprawę opracowania
projektów technicznych na zadania
drogowe i zapytał w jakim zakresie zca Wójta posiada uprawnienia na
opracowanie projektów na drogi.
Wielu radnych chce wiedzieć, bo
wiadomo, że Z-ca Wójta opracowuje
projekty na drogi gminne,

21.
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Radnego poinformowano, że stan
fitosanitarny drzewa rosnącego przy
posesji nr 7 w Nieżychowie został
sprawdzony przez inspektora ds.
leśnictwa. Usunięcia wymaga jedynie
suchy konar i kilka drobnych
usychających gałęzi. Z uwagi na to, że
prace wymagają specjalistycznego
sprzętu wykraczającego poza
możliwości gminy realizacja zadania
zostanie uwzględniona w budżecie na
rok kolejny.
Radnemu została udzielona odpowiedź,
że w świetle uregulowań ustawowych
zwolnienie z podatku od nieruchomości
konkretnych podmiotów nie jest
możliwe.

Sprawę ponownie skierowano do
Zarządu Powiatu w Pile podnosząc
również kwestię uzupełnienia
brakującego oznakowania. Sprawa ta
została także omówiona z Dyrektorem
Zarządu Dróg Powiatowych w Pile,
który zobowiązał się do realizacji
wniosku w ramach środków
budżetowych 2017 r.
Na stronie internetowej Gminy
Białośliwie w zakładce „Interpelacje”
został zamieszczony Rejestr
„Interpelacje i wnioski radnych” z
kadencji 2014-2018

Radnego poinformowano, że wpusty
deszczowe usytuowane w pasie
drogowym ul. Rusa są niedrożne. O
podjęcie stosownych działań zwrócono
się do Zarządu Powiatu w Pile.
Odpowiedź Zarządu Powiatu w Pile
znak: PZD.DT.4052.293.2016 z dn.
14.12.2016 r.
Radnego poinformowano, że działania
związane z projektowaniem,
wykonywaniem obowiązków
kierownika budowy czy też inspektora
nadzoru budowlanego nie są objęte
zakresem czynności osoby zatrudnionej
na stanowisku zastępcy Wójta.
Opracowane przez zastępcę Wójta
projekty (całkowicie bezpłatne)
zweryfikowane zostały przez właściwy
organ nadzoru architektonicznobudowlanego. Pytanie z takim
żądaniem musiałoby być skierowane

Do osoby fizycznej, bo zgodnie z
obowiązującym stanem prawnym
jedynie osoba fizyczna uprawnienia
takie może uzyskać.
Radnego poinformowano, że w br
wykonane zostaną prace naprawcze
związane z montażem nowych
prowadnic pompy oraz montażem
nowej drabiny w studni na
przepompowni ścieków.
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19.10.2016
XXVI sesja

Jacek Matlak

zabezpieczono środki (15 tys. zł) na
naprawy przepompowni m.in. w
Dworzakowie. Poczeka do następnej
sesji, bo jak nie, zgłosi to do
odpowiedniego organu Inspekcji
pracy). Przepompownia jest w bardzo
złym stanie, zagraża bezpieczeństwu
pracowników.
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19.10.2016
XXVI sesja

Jacek Matlak

- w imieniu najemcy mieszkania w
budynku gminnym przy ul. Kolonia 13
zgłasza konieczność przeprowadzenia
naprawy dachu oraz wymalowania
mieszkania. Zajmująca ten lokal nie
ma dobrej sytuacji materialnej – czy
nie można jej umorzyć zaległości w
podatku ?
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19.10.2016
XXVI sesja

Adam Piosik

poruszył sprawę (4) domostw przy
ulicy 3 Maja w Białośliwiu, które nie
są podłączone do sieci wodociągowej.
Mieszkańcy złożyli stosowny wniosek
i zobowiązanie przejęcia na siebie
kosztów w związku z tym zapytał na
jakim to jest etapie?
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19.10.2016
XXVI sesja

Adam Piosik

- na ulicy Podgórnej w Białośliwiu na
zakręcie ponownie zostały skasowane
barierki ochronne. Podjąć działania
aby Wojewódzki Zarząd Dróg zajął się
tym problemem,
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19.10.2016
XXVI sesja

Adam Piosik

na oznakowanym światłami przejściu
do szkoły ul. 4 Stycznia w Białośliwiu
podjąć działania w kierunku
zamontowania czujnika prędkości, bo
to co się dzieje to horror i prędzej czy
później naprawdę dojdzie do tragedii.

Radnego poinformowano, że w tej
sprawie zwrócono się do
Wielkopolskiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Poznaniu
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19.10.2016
XXVI sesja

Waldemar
Hiemnan

stwierdził, że zgłaszał ten temat i do
dzisiaj sprawa ustawienia lustra ul.
Łączna wjazd na ul. Podgórną nie
została załatwiona . Nie tak dawno w
tym miejscu został potrącony kierowca
skutera poważnych obrażeń nie miał
więc sprawy nie zgłaszano na policję, a
może dojść jeszcze do groźniejszego
wypadku, bo widoczność jest słaba, a
jeśli na parkingu stoją zaparkowane
samochody to naprawdę nic nie widać.
Aby wyjechać trzeba się wysunąć
dobre 1,5 m na drogę wojewódzką

W tej sprawie zostało skierowane
pismo do Wielkopolskiego Zarządu
drów Wojewódzkich. Wniosek w
sprawie montażu lustra drogowego nie
uzyskał akceptacji. Niezależnie od
powyższego ponownie zwrócono się do
zarządcy drogi z wnioskiem o montaż
lustra, celem poprawy bezpieczeństwa
w obrębie wymienionego
skrzyżowania.

W m-cu listopadzie br. zostały
zakupione materiały budowlane na
wykonanie doraźnego zabezpieczenia
dachu przed przeciekami oraz na
malowanie pomieszczeń mieszkalnych.
Najemcy przedmiotowego lokalu nie
posiadają żadnych zobowiązań
podatkowych względem Gminy
Białośliwie.
Radnego poinformowano, że w roku
bieżącym opracowana została
dokumentacja techniczna wraz z
kosztorysem określającym wartość
zadania. Na dzień dzisiejszy brak
środków na realizację zadania.
Niezbędna do wykonania zadnia kwota
wskazana została w projekcie budżetu
na 2017 r.
Radnego poinformowano, że w tej
sprawie zwrócono się do
Wielkopolskiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Poznaniu
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19.10.2016
XXVI sesja

Rafał Ryś

zasygnalizował, że na łuku drogi
powiatowej ul. Gajowa skrzyżowanie z
ul. Polną w Białośliwiu rosną
samosiejki które ograniczają
widoczność w związku z tym
wnioskuje aby ten odcinek drogi został
uporządkowany. W tej chwili jest to
odpowiedni czas aby je wyciąć bo
wiosną znowu będzie problem.

Realizacja wniosku leży w
kompetencji Powiatowego Zarządu
dróg. Zwrócono się do zarządcy drogi o
podjęcie działań poprawiających stan
bezpieczeństwa w obrębie
wymienionego skrzyżowania
Odpowiedź Zarządu Powiatu w Pile
znak: PZD.DT.4060.169.2016 z dn.
7.12.2016 r.
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19.10.2016
XXVI sesja

Przemysław
Olszewski

wiele mówiono swego czasu na temat
dotrzymania terminu odbioru odpadów
wielogabarytowych. Zgodnie z
zapewnieniami jakie złożył
Przedstawiciel Związku na sesji miała
być poprawa. Ostatni termin wywózki
tych odpadów znowu ta sama sytuacja
– stoją wystawione na ulicy a w
wyznaczonym terminie odbioru nie
było. W związku z tym prosi aby
interweniować w tej sprawie w
PRGOK w Pile.
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19.10.2016
XXVI sesja

Ryszard Wolny

poinformował, że firma prywatna
wywoziła obornik jeżdżąc od drogi nr
10 drogą gruntową gminną w kierunku
do Wysoki Małej. Na drodze jest błoto
i obornik do twego deszcz i nie musi
mówić jakie to stanowi zagrożenie a
konsekwencje mogą być dramatyczne.
Proponuje powiadomić odpowiednie
służby.

Radnego poinformowano, że w tej
sprawie zwrócono się do PRGOK i
pomimo wielokrotnych ze strony
urzędu interwencji ten stan rzeczy nie
uległ znaczącej poprawie. Po raz
kolejny zwrócono się do PRGOK w
Pile o terminowe usuwanie odpadów
zgodnie z dokonanymi ustaleniami.
PRGOK w piśmie z dnia 21 listopada
wystąpił do Dariusza Mikołajczaka
Prezesa ALTVATER w Pile o zajęcie
stanowiska w tej kwestii w
szczególności o podanie przyczyn
opóźnień odbioru odpadów
wielkogabarytowych jak również
spowodowanie aby w kolejnych
odbiorach nie dochodziło do
podobnych uchybień w odbiorze.
Odpowiedź PRGOK
PZZ.1510.13.2016 z dnia 5.12.2016 r.
Radnego poinformowano, że została
przeprowadzona wizja lokalna w
wyniku której stwierdzono błotne
koleiny na drodze gruntowej
spowodowane wielokołowym
pojazdem ciężkiego sprzętu rolniczego.
Ustalono firmę odpowiedzialną za
spowodowanie uszkodzeń i wezwano ją
do naprawienia.
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19.10.2016
XXVI sesja

Ryszard Wolny

Zapytał jak wygląda sprawa budowy
przyłącza wodociągowego do posesji
Państwa Ch. w Krostkowie. Czy są
znane źródła sfinansowania zadania.?
Czasu jest coraz mniej do zimy, a
osoba która w tej chili dowozi wodę do
tej posesji oświadczył, że zimą wody
nie będzie dowoził. Zapytał jaki na
dzień dzisiejszy jest stan załatwienia
tej spray

Radnemu została udzielona odpowiedź,
że mieszkańcy posesji nr 62 w
Krostkowie korzystają już z wykonanej
studni.
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19.10.2016
XXVI sesja

Krzysztof
Sonnenberg

zapytał czy naprawiono dach na
świetlicy w Krostkowie.
Wójt odpowiedział, że przetarg się
odbył i wykonawca został wybrany.
Nie ma wiedzy czy zadanie zostało
zakończone.

Radnemu udzielona została odpowiedź,
że zadanie zostało zakończone a
wykonane roboty odebrano w dniu
17.11.2016 r.
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27.10.2016

Waldemar

Poprosił o wyjaśnienie różnicy

Radnemu udzielono odpowiedzi, że

XXVII

Heimann

pomiędzy ilością metrów chodnika na
ul. Polnej podanej w dokumentacji a
stanem rzeczywistym wynikającym z
dokonanego przez niego pomiaru.

będąca w dyspozycji mapa zasadnicza
daje niewłaściwy odczyt pomiędzy
krzyżami skutkiem czego było
nałożenie się błędu z zakresie długości
odcinka. Odległość pomiędzy krzyżami
jest stała i wynosi 10 cm. Na mapie na
której wykonano pomiar odległości
pomiędzy krzyżami wynosi 13,5 cm.
Obecnie ustalane są przyczyny
rozbieżności powstałych na mapie, co
pozwoli na uchwycenie błędu i
wprowadzenie stosownej korekty.
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27.10.2016
XXVII

Ryszard Wolny

czy w dokumentacji „przebudowa
chodnika przy ul. Polnej”
uwzględniono dodatkowy wjazd do
planowanej w perspektywie budowy
domu pogrzebowego i parkingu na
działce parafialnej przy cmentarzu?
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27.10.2016
XXVII

Mirosław
Burzyński
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27.10.2016
XXVII

Jacek Matlak

na ul. Lipowej przy posesji nr 1 w
Białośliwiu jest studzienka i z niej
wystaje metalowy pręt, który zagraża
bezpieczeństwu. Prosi aby w trybie
pilnym spowodować jego usunięcie
Zawnioskował o naprawienie dróg w
Dworzakowie dolnym z uwagi na to,
że od 2 tygodni są nieprzejezdne.

Radnego poinformowano, że
lokalizacja zjazdu musi być powiązana
z projektem zagospodarowania
przyległego do drogi terenu. Zgodnie z
ustawą o drogach publicznych budowa
lub przebudowa zjazdu należy do
właściciela lub użytkownika
nieruchomości przyległych do drogi, po
uzyskaniu zezwolenia zarządcy drogi.
Wystający w studzience pręt metalowy
został usunięty i o tym fakcie radnego
poinformowano telefonicznie.
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27.10.2016
XXVII

Adam Piosik

złożył wniosek aby drogę z
Dworzakowa w kierunku Miasteczka
na odcinku pierwszych 100 mb
wyrównać gruzem. Na naprawienie
najgorszych miejsc potrzeba ok. 2
wywrotek gruzu.

Wyrównano drogę równiarką i
uzupełniono gruzem ubytki. Radnego
powiadomiono o wykonaniu prac
telefonicznie.
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XXVIII
29.11.2016

Paweł Kozak

stwierdził, że droga Nieżychowo –
Dębówko Stare w wyniku objazdu
została uszkodzona, zapadła się jezdnia
- kiedy to zostanie naprawione ?

Radnego poinformowano, że
bezpośrednio po ujawnieniu uszkodzeń
zwrócono się do wykonawcy o
dokonanie naprawy gwarancyjnej.
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XXVIII
29.11.2016

Paweł Kozak

Firma CKLRS Energiesysteme
T.Cypko jeździ po terenie i zastrasza,
że zaskarży prawo do gospodarstwa i
wymusza podpisanie się na liście. W
temacie lokalizacji mieszkańcy się
wypowiedzieli i nie ma odwrotu.
Działanie tej Firmy jest grupo ponad
prawem i nie można tego tolerować.
Aby ten temat definitywnie zakończyć
wnioskuje o wywołanie uchwały
określającej odległość usytuowania
wiatraków od zabudowań w takich
granicach jak przewiduje to tzw.
Ustawa wiatrakowa

Radnego poinformowano, iż odległość
usytuowania wiatraków od zabudowań
uregulowana została ustawowo.
Działania firmy CKLRS
Energiesysteme T. Cypko w stosunku
do rolników są działaniami
indywidualnymi firmy – jeżeli są to
działania niezgodne z prawem,
poszkodowani mogą skierować sprawę
do organów ścigania.
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XXVIII

Ryszard Wolny

stwierdził, że stan gminnych dróg

Radnego poinformowano, że po

Droga została naprawiona poprzez
nawiezienie gruzu. O wykonaniu prac
radny został poinformowany
telefonicznie.

29.11.2016

gruntowych jest zły. W związku z tym
proponuje aby gruz betonowy, który
pozostanie po naprawie ul.
Braniewicza rozdysponować na
pozostałe drogi gruntowe po zebraniu
zapotrzebowania od sołtysów.
Sprawiedliwie będzie jeśli gruz
zostanie rozdzielony proporcjonalnie
do ilości i długości dróg. Podkreślił, że
na gruz jest bardzo duże
zainteresowanie. Mieszkańcy Pobórki
oferują przewiezienie gruzu na drogi w
Pobórce własnym transportem

remoncie ul. Braniewicza możliwa
będzie dyspozycja destruktu
betonowego na realizację
najpilniejszych potrzeb z zakresie dróg
gruntowych. Aktualnie prowadzone jest
rozpoznanie pod kątem możliwości
zakupienia tego materiału do naprawy
dróg.
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XXVIII
29.11.2016

Krzysztof
Sonnenberg

Przekazał zgłoszenie mieszkańca z ul.
Kościuszki dot. ustawienia pojemnika
z piaskiem na wzniesieniu drogi tj.
koło posesji nr 13.

Pojemnik został ustawiony we
wskazanym miejscu a o tym fakcie
radnego poinformowano telefonicznie
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XXVIII
29.11.2016

Krzysztof
Sonnenberg

Zapytał czy gmina posiada plan
zaopatrzenia w energię elektryczną ,
cieplną i gaz. Należy to do zadań
własnych gminy z jednej strony a z
drugiej do tego obliguje prawo
energetyczne

Radnemu udzielona została odpowiedź,
iż Gmina Białośliwie nie posiada planu
zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe.
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XXIX
21.12.2016

Adam Piosik

Ponownie i do skutku powiedział
będzie zgłaszał sprawę zamontowania
na przejściu dla pieszych ul. 4 Stycznia
w Białośliwiu czujnika prędkości.

Radnego poinformowano, że istniejąca
przy szkole sygnalizacja świetlna
spełnia wymagania w zakresie
bezpieczeństwa pieszych. Składanie
kolejnych wniosków o przebudowę
sygnalizacji świetlnej nie wpłynie na
zmianę stanowiska zarządy drogi.
Ponadto wystąpiono do Komendy
Powiatowej Policji w Pile o
udostepnienie statystyki wypadkowej
dla ul. 4 Stycznia w Białośliwiu za lata
2014,2015 i 2016. Informacja w
powyższej sprawie wyznaczyć może
kierunki dalszych działań.
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XXIX
21.12.2016

Ryszard Wolny

zgłosił, że w Pobórce Wielkiej przy
posesji nr 2 i 3 nie palą się lampy
drogowe.

Lampy zostały naprawione o
załatwieniu sprawy radny został
poinformowany telefonicznie.
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XXX
29.12.2016

Adam Piosik
złożył prośbę aby uporządkować od
strony ul. Kościelnej teren przy boisku
„Orlik” w Białośliwiu. Miejsce to jest
zaśmiecone leży tam dużo papierów,
woreczków foliowych, itp.

Radnego poinformowano, że prace
porządkowe wokół boiska „Orlik”
zostały wykonane.

Adam Piosik

zawnioskował aby przy realizacji
inwestycji
przez
gminę
w
dokumentacji
z
postępowania
przetargowego
był
komplet
dokumentów, w tym uprawnienia do
wykonania prac projektowych.

Radnego poinformowano, iż tryb
postępowania i wymagania wobec
oferentów określony został w
przywołanej ustawie. Na podstawie
przepisów prawa budowlanego wynika
czy przedsięwzięcie objęte będzie
obowiązkiem uzyskania pozwolenia na
budowę, a co za tym idzie
obowiązkiem wykonania projektu
przez osobę o odpowiednich
uprawnieniach. W takim przypadku
zamawiający nałoży obowiązek
dołączenia kopii uprawnień
zawodowych dla wszystkich
podmiotów ubiegających się o
zamówienie w Gminie Białośliwie.
Radnego poinformowano, że jest to
nowa propozycja zagospodarowania
terenu i wymaga zlecenia opracowania
projektu technicznego. Stosowny
wniosek o zabezpieczenie środków na
opracowanie dokumentacji skierowany
zostanie do Rady Gminy w II półroczu
br.
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XXXI
20.01.2017 r.
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XXXI
20.01.2017 r.

Adam Piosik

Zawnioskował aby przeprowadzić
analizę zagospodarowania parku i
przywrócić jeśli będzie taka możliwość
saneczkowych ścieżek zjazdowych. W
tej chwili stare trasy zjazdowe są
zarośnięte krzakami, drzewami, leżą na
nich kamienie. Ich stan jest taki, że nie
można bezpiecznie z nich korzystać.
Nie jest to zbyt duży koszt wystarczy
trochę
chęci
i
zaangażowania.
Zadeklarował swoją pomoc jeśli
zajdzie taka potrzeba
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XXXI
20.01.2017 r.

Waldemar
Heimann

przygotować projekt uchwały w
sprawie zmiany stawek za wynajem
sali
sportowej
przy
Szkole
Podstawowej
z
uwzględnieniem
zasady, iż za wynajem powinni płacić
wszyscy.

Radnego poinformowano, że w
pierwszym kwartale br. zostanie
przedłożony projekt uchwały, który był
proponowany w ubiegłym roku.
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XXXI
20.01.2017 r.

Waldemar
Heimann

Wnioskuje o przygotowanie informacji
jak przebiega w gminie odśnieżanie i
posypywanie
dróg.
Jaki
jest
dotychczasowy koszt, ile trzeba będzie
dołożyć do
usług w zakresie
zimowego utrzymania dróg.
Wielu mieszkańców pyta dlaczego tak
mało sypie się dróg, chodników.

Radnego poinformowano, że
mieszanką piaskowo-solną posypywane
są wyłącznie miejsca niebezpieczne
( skrzyżowania, przystanki
autobusowe, przejazdy kolejowe, łuki
poziome i pionowe). Na zimowe
utrzymanie dróg w 2017 r. wydano
kwotę 10.183 zł. Na cały rok w
budżecie zabezpieczono kwotę
30.000 zł.
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Ryszard Wolny

nawiązując do wniosku radnego A.
Piosika zaproponował opracowanie
całościowej
koncepcji
zagospodarowania
terenu
parku
Raczyńskich. Będzie to w jego opinii
punkt wyjścia do zagospodarowania
tego terenu etapowo.
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Iwona

stwierdziła, że istnieje pilna potrzeba

Radnemu udzielono odpowiedzi, że
wniosek wymaga zlecenia opracowania
projektu technicznego. W ramach tego
opracowania winny być uwzględnione
również ciągi komunikacyjne wraz z
terenem bezpośrednio przylegającym
do stawu. Stosowny wniosek o
zabezpieczenie środków na
opracowanie dokumentacji skierowany
zostanie do Rady Gminy w II półroczu
br.
Zwrócono się do Zarządu Powiatu w

23.02.2017

Czapiewska

oczyszczenia rynienek odwadniających
przy drodze powiatowej Dębówko
Nowe – Krostkowo i w Krostkowie
Dolnym oraz naprawienia uszkodzonej
bariery przy zjeździe z Dębówka
Nowego do Krostkowa. Brak odpływu
wód opadowych z jezdni i
przelewająca się woda oraz wiele
innych zanieczyszczeń na drodze jest
zagrożeniem dla bezpieczeństwa.
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Adam Piosik
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Adam Piosik

poprosiła o skierowanie wniosku do
Zarządu Powiatu i Zarządu Dróg
Powiatowych w Pile o naprawienie
wszystkich
przejazdów
kolei
wąskotorowej w Nieżychowie
złożył wniosek aby jeszcze w tym
sezonie dokończyć wycinkę krzaków i
drzew w okolicy boiska „Orlik” w
Białośliwiu,
zwrócił uwagę na niebezpieczny
odcinek ul. Kościelnej tzw. glinicę. W
tym miejscu doszło do wypadku
wywrócił się ciągnik rolniczy i mogło
dojść do większej jeszcze tragedii. Jest
to droga gminna i jeśli nie jest objęta
programem odśnieżania powinna być
odpowiednio oznakowana lub
zamknięta,

255

XXXII
23.02.2017

Adam Piosik
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Mirosław
Burzyński

zgłosił potrzebę zamontowania barierki
na ul. Rusa na zakręcie przy posesji nr
6 (blok). Miały tam miejsce dwa
wypadki
w
wyniku
których
uszkodzone zostały ogrodzenia posesji.
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Mirosław
Burzyński

zawnioskował o wystąpienie do
właściciela drogi o rozwiązanie
problemu zagłębienia w nawierzchni i
powstających zastoisk wód opadowych

zasugerował
aby
ze
środków
przeznaczonych na promocję gminy
dokonać zakupu stroju sportowego z
logiem gminy dla ucznia gimnazjum,
który osiąga tak wybitne wyniki w
biegach. Tytuł mistrza Polski to chluba
dla gminy Białośliwie.
zawnioskował aby na stronie bip
utworzyć zakładkę
„Stawki podatków”, co ułatwi
sprawdzenie aktualnie obowiązujących
stawek. W tej chwili trudno jest
odnaleźć stawki podatków i opłat
wśród wszystkich uchwał Rady.

Pile o oczyszczenie betonowych koryt
ściekowych przy wymienionej drodze
powiatowej oraz o naprawę bariery
ochronnej przy zjeździe z Dębówka
Nowego do Krostkowa. W odpowiedzi
Zarząd Powiatu w Pile (pismo nr
PZD.DT.4060.35.2017 z dn.
28.03.2017 r.) poinformował, że
betonowe ścieki wzdłuż drogi są na
bieżąco monitorowane i czyszczone.
Bariera ochronna zostanie naprawiona
w m-cu kwietniu br.
Radna poinformowano, że wniosek o
naprawę przejazdów kolejki
wąskotorowej skierowany został do
Zarządu Powiatu w Pile
Radnego poinformowano, że
zakrzaczenia znajdujące się w
otoczeniu boiska sportowego „Orlik” w
Białośliwiu zostały 23.02.br. usunięte
Radnemu poinformowano, że drogi
gruntowe w warunkach zimowych są
objęte odpłużaniem w przypadku
wystąpienia takiej konieczności. W
świetle obowiązującego stanu
prawnego zarządca drogi wprowadza
oznakowanie pionowe na drogach
posiadających wydzieloną jezdnię.
Takiego statusu nie posiada gruntowy
odcinek ul. Kościelnej.
Radnego poinformowano, że na
najbliższej sesji zaproponowana
zostanie zmiana w budżecie związana z
dodatkowym zabezpieczeniem kwoty
1700 zł. na promocje.
Radnego poinformowano, że na BIP
publikowane są wszystkie uchwały
Rady Gminy, zgodnie z
obowiązującymi wymogami prawnymi.
Ograniczenia techniczne wymuszają
oszczędne gospodarowanie przestrzenią
BIP, co sprowadza się do nie
powielania umieszczonych informacji.
Szybką identyfikację uchwał
umożliwia data ich publikacji.
Radnego poinformowano, że wniosek
skierowany został do zarządcy drogi –
Zarządu Powiatu w Pile.
W odpowiedzi (pismo
PZD.DT.406033.2017 z dn. 28 marca
2017 r. Zarząd Powiatu w Pile
stwierdził, że nie ma uzasadnienia dla
montażu bariery.
Radnego poinformowano, że wniosek
został skierowany do Zarządcy drogi –
Wielkopolskiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Poznaniu.

przy ul. 4 Stycznia posesje 62-61 i 50.
złożył wniosek o zabezpieczenie
najlepiej gruzem powstałej wyrwy w
nawierzchni drogi koło posesji Białośliwie Jańczyn 2A oraz
wyczyszczenie rowu z obsuniętej
ziemi.
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Waldemar
Heimann

zapytał kiedy zostaną rozliczone przez
Urząd Gminy dotacje Klubów
Sportowych za 2016 r. ?
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Krzysztof
Sonnenberg

Poprosił o informację, za okres
ostatnich dwóch lat o którą prosił
Radny Rafał Ryś na posiedzeniu
Komisji : „ile wydatkowano środków z
budżetu na przygotowanie projektów i
wniosków o dofinansowania i jakiej
wielkości środków z tego tytułu
pozyskano do budżetu”
złożył wniosek aby zgłosić pilnie
interwencję do Zarządu Dróg w Pile
dotyczącą naprawy dziury w drodze
powiatowej z Nieżychowa do
Białośliwia w miejscu gdzie kończy się
położony 3 lata temu asfalt. W tym
miejscu jest dziura na skraju jezdni
metr na metr i jest to zagrożenie
szczególnie przy jeździe wieczorem
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Krzysztof
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Jacek Matlak
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Melania Malich

Poruszył sprawę grożącego
zawaleniem budynku gminnego w
Dębówku Starym i stwierdził, że
podobno przebywają tam dzicy
lokatorzy. Zawnioskował aby
oznakować i tak zabezpieczyć budynek
aby uniemożliwić dostęp osób
nieuprawnionych. W przeciwnym razie
może dojść do jakiejś tragedii i
pociągnięcia gminy do
odpowiedzialności
zapytał czy zajął się w gminie ktoś
tematem zwrotu podatku, który można
odzyskać z tytułu budowy Szkoły ?
Podobno trzeba było odczekać pewien
czas aby można wnioskować o zwrot
podatku. Może się myli ale słyszał o
tym i że przedawnia się po 10 latach
wnioskuje aby Wójt zwrócił się do
nadzoru budowlanego o nakaz
rozbiórki ruin budynku nr 32 przy ul.
Podgórnej w Białośliwiu. Pozostałości
budynku jak i ogrodzenie stanowią
zagrożenie dla bezpieczeństwa

Radnego poinformowano, że doraźny
remont drogi przy posesji Jańczyn 2A
przeprowadzony został w miesiącu
lutym br. Dalsze działania
poprawiające stan drogi
przeprowadzone zostaną na przełomie I
i II kwartału br. Czyszczenie rowu
będzie realizowane w sytuacji kiedy
rzędne jego dna nie będą gwarantowały
spływu wód.
Radnego poinformowano, że dotacje
udzielone dla klubów sportowych
zostały rozliczone. Aktualnie
przygotowywane są umowy dla klubów
sportowych na rok 2017.
W odpowiedzi na wniosek radnemu
przedstawiona została pisemna
informacja w przedmiotowym zakresie.

Radnego poinformowano, że remont
nawierzchni jezdni drogi powiatowej
na odcinku Nieżychowo-Białośliwie
został wykonany w I dekadzie marca br

Radnego poinformowano, że w roku
2016 budynek został zabezpieczony
taśmą i oznaczony tabliczką z
informacją „Uwaga! Budynek grozi
zawaleniem – wstęp wzbroniony” Z
uwagi na zły stan techniczny konieczne
będzie dokonanie rozbiórki tego
budynku. Natomiast w stosunku do
osób nieuprawnionych będzie
konieczne podjęcie postępowania
eksmisyjnego w drodze sądowej.
Radnego poinformowano, że zwrot
podatku vat z tytułu budowy szkoły
Podstawowej w Białośliwiu w latach
1996-2003 w świetle przepisów ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług prawo do odliczenia
od zrealizowanej już inwestycji może
nastąpić do 10 lat licząc od roku
oddania jej do używania.
Radną poinformowano, że w dniu
28.03.br. zostało skierowane pismo do
Państwowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego w Pile o podjęcie działań
skutkujących nakazem rozbiórki ruin
budynku nr 32 położonego przy ul.

pieszych poruszających się po
chodniku od strony wymienionej
nieruchomości. Ponadto rozwalony
budynek w centrum wsi, przy
ruchliwej drodze wojewódzkiej to
nienajlepszy wizerunek gminy
wnioskuje aby Wójt zwrócił się do
Energetyki o wymianę lampy ulicznej
przy ulicy Dworcowej (przed dworcem
PKP) i słupa betonowego, który
przechyla się w kierunku chodnika i
stanowi zagrożenie bezpieczeństwa
mieszkańców.

Podgórnej w Białośliwiu.
Odpowiedź PINB w Pile pismo nr
PINB.501.36.17.III z dn. 23.05.2017 r.

Radnego poinformowano, że
przeprowadzono wizję lokalną na
terenie Firmy POLFURNITUR celem
wprowadzenia rozwiązań dla przejęcia
wód opadowych i sprowadzenia ich do
rowu melioracyjnego przy ul.
Dworcowej. Firma w odpowiedzi na
pismo Gminy poinformowała, że w mcu kwietniu br. planuje wykonanie
zbiornika bezodpływowego z którego
wody opadowe będą
przepompowywane do istniejących
rowów melioracyjnych.
Radnego poinformowano, że czynności
kontrolne w Firmie POLFURNITUR
dotyczące emisji hałasu do środowiska
z zakładu pracy przy ul. Kościuszki
prowadzi Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w Poznaniu
Delegatura w Pile. Odrębna kontrolę
w odniesieniu do wym. obiektów
budowlanych prowadzi Państwowy
Inspektorat Nadzoru Budowlanego w
Pile.
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Melania Malich
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Adam Piosik

Sprawa zalewanej posesji przy ul.
Kościuszkiw Białośliwiu. Od jakiegoś
czasu działająca tam firma
doprowadziła do przekierowania wód
opadowych, w tej sprawie mieszkańcy
w jakiś sposób kontaktowali się z
Gminą ale do dzisiaj ta sprawa nie
została załatwiona,
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Adam Piosik

Problem hałasu na ul. Kościuszki i nie
chodzi o to aby zgłosić temat, napisać
że było spotkanie z mieszkańcami, czy
ktoś gdzieś tam z kimś rozmawiał i
ktoś coś obiecał tylko proszę o
zorganizowanie spotkania z
wszystkimi zainteresowanymi stronami
w celu wypracowania jakiegoś
konsensusu a jeżeli jest to niemożliwie
to może udzielenie takiej pomocy
prawnej zainteresowanym
mieszkańcom żeby tą sprawę
pozytywnie dla nich rozwiązać.
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Adam Piosik

Zapytanie dot. autobusu szkolnego.
Miesiąc temu byłem w firmie, która
autobus naprawia i uzyskał informację,
że za 2 – 3 dni będzie gotowy do
odbioru. Od tego momentu minęło
sporo czasu i autobus zaginął, bo nie
wiadomo co się z nim dzieje. Jego
wartość maleje na pewno i o tym żeby
go sprzedać rozmawialiśmy w m-cu
wrześniu ub. Dzisiaj mamy koniec
marca i przez pół roku wartość tego
pojazdu mocno spadła i podejrzewam,
że w takim tempie będzie dalej maleć.
Na pewno jest to niekorzystne dlatego
decyzję trzeba podjąć i dopilnować
żeby autobus był zrobiony i sprzedany

Radną poinformowano, że wniosek wg
właściwości został przekazany do PKP
Polskie Linie Kolejowe

W dniu 28 kwietnia br. Radnego
poinformowano, że prace naprawcze
autobusu zakończone zostały 28
kwietnia 2017 r., natomiast procedura
sprzedaży zostanie uruchomiona w mcu maju br.
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Rafał Ryś

poruszył problem terenu należącego do
Zarządu Dróg Wojewódzkich w
okolicy kościoła i zlokalizowanych w
tym miejscu pojemników na odpady.
Wielokrotnie odpady, czy odzież leżą
wokół pojemników i na pewno w tym
centralnym miejscu Białośliwia, przy
kościele ten widok nie jest dobrym
wizerunkiem dla gminy. I nie wierzy,
że nie można wystąpić do Zarządu
Dróg, i jeśli nie mamy tej ziemi
pozyskanej, żeby była zgoda na
zagospodarowanie tego terenu
(ogrodzenie, utwardzenie) albo
przynajmniej przeniesione tych
pojemników w inne miejsce
sprawa instalacji czujników prędkości
na przejściu do Szkoły. Jeżdżąc po
Polsce spotyka drogi o zdecydowanie
mniejszym natężeniu ruchu, bo
przedstawiona tutaj argumentacja, że
takiej potrzeby nie ma i że jest to
zbędne uważa za naprawdę nietrafną.
Uważa, że czujnik prędkości przy
przejściu dla pieszych przy szkole jest
potrzebny, dlatego wniosek z dobrym
uzasadnieniem powinien być
ponowiony.
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Rafał Ryś
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Mirosław
Burzyński

wystąpił o zajęcie się sprawą hałasu na
ul. Kościuszki. Działająca tam firmy,
włącza wentylatory , które wywołują
hałas.
Jeszcze dzisiaj rozmawiał z
mieszkańcami, którzy twierdzą, że
oprócz hałasu jest tam duży smród
prawdopodobnie od suszonych paneli
podłogowych. Jest możliwość żeby
napisali petycje tylko do kogo ?
Dlatego prosi o odpowiedź na piśmie
również dla mieszkańca tej ulicy Pana
Dariusza B. czy Wójt robi coś w tym
kierunku ?
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czy zabezpieczone zostały środki na
zakup materiałów na Orlik w
Nieżychowie ? Z informacji jakie
posiada od opiekuna Orlika w
Białośliwiu, a ten uzyskał tą
informację od Z-cy Wójta, część
środków ma zostać przeniesiona na
Orlik w Nieżychowie, bo na to boisko
środki nie zostały zaplanowane.

Radnego udzielona została odpowiedź,
że rozważana jest możliwość
przestawienia pojemników w inne
miejsce.

Radnemu została udzielona odpowiedź,
iż ta sprawa była przedmiotem
składanych do WZDW w Poznaniu
wniosków. W ocenie Zarządcy drogi
nie istnieją przesłanki dla
wprowadzenia zmiany tj. czujników
radarowego pomiaru prędkości we
wskazanym miejscu. Aktualnie w
opiniowaniu jest projekt przebudowy
drogi wojewódzkiej nr 190 w
Białośliwiu . W opinii zostanie
wskazane stanowisko Wójta dotyczące
wyposażenia istniejącej sygnalizacji
świetlnej w radarowe czujniki pomiaru
prędkości.
Radnego poinformowano, że czynności
kontrolne w Firmie POLFURNITUR
dotyczące emisji hałasu do środowiska
z zakładu pracy przy ul. Kościuszki
prowadzi Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w Poznaniu
Delegatura w Pile. Odrębna kontrolę
w odniesieniu do wym. obiektów
budowlanych prowadzi Państwowy
Inspektorat Nadzoru Budowlanego w
Pile.

Radnemu została udzielona odpowiedź,
że na funkcjonowanie boisk
sportowych zabezpieczono łącznie
kwotę 8650 zł. Będą one wydatkowane
zgodnie z potrzebami. Na zapytanie
radnego ustnych wyjaśnień wcześniej
udzielił z-ca Wójta.
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czy jest prawdą, bo takie informacje
uzyskał do nauczyciela wychowania
fizycznego, że na halę sportową ma
być kasa fiskalna?

Radnego poinformowano, że
działalność Szkoły Podstawowej w
Białośliwiu związana z wynajmem hali
sportowej wymagała będzie
wykorzystania kasy fiskalnej. Działanie
to jest w kompetencjach dyrektora
Szkoły.
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Melania Malich

Stwierdziła, że mieszkańcy ul. Księdza
Kordeckiego w Białośliwiu od kilku lat
proszą o remont ulicy bezskutecznie.
Kiedy mieszkańcy twej ulicy będą
mogli bezpiecznie chodzić ulicą ?
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Waldemar
Heimann

w ubiegłym roku poruszana była
sprawa dalszego udziału Gminy
Białośliwie w Stowarzyszeniu Gmin i
Powiatów Nadnoteckich
Mowa była o wycofaniu się z
Stowarzyszenia po Walnym Zebraniu,
które miało odbyć się w marcu br.
Zebranie się odbyło w związku z tym
zapytanie – jakie poczyniono kroki w
kierunku wycofania udziału ?

277

26.04.2017
XXXIV

Waldemar
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w I kwartale 2017 roku miały być
zmienione stawki za wynajem Sali
gimnastycznej w Szkole Podstawowej.
Mieliśmy usiąść i rozmawiać na ten
temat i co dalej ? marazm.

Radnej została udzielona odpowiedź iż
w m-cu grudniu 2016 r. w ramach
posiadanych środków zakupiona
została kostka betonowo wraz z
obrzeżami i krawężnikami. Zgodnie z
ustaleniami proces inwestycyjny ma
zostać rozpoczęty w 2017 r. Zadanie
będzie rozpoczęte po dokonaniu
przebudowy sieci wodociągowej. W tej
sprawie skierowani zapytania ofertowe
do biur projektowych.
Radnego poinformowano, że nie ma
uzasadnienia do wystąpienia gminy ze
stowarzyszenia. Składka na rok 2017
wynosi 6161,00 zł a Gmina posiada
status członka założyciela. Wielkość
ponoszonych kosztów za lata
poprzednie (20-21 tys. zł.) wynikała z
realizacji projektu „Ochrona Wód
zlewni rzeki Noteć” Składka w
aktualnej wysokości nie stanowi
obciążenia dla gminy a daje możliwość
uczestnictwa w ogłaszanych
konkursach. Istotne jest również
merytoryczne wsparcie w rozliczaniu
projektów, co jest kosztowne przy
wykorzystaniu zewnętrznych
podmiotów.
Radnemu udzielono odpowiedzi, że
stawki opłat za wynajem sali były
przedmiotem opinii wyrażonej przez
radnych, co stanowiło podstawę do
przyjęcia stosownej uchwały w 2016 r.
Na propozycję zmian stawek zgodnie z
oczekiwaniami Rady oczekuje się od
właściwej Komisji Rady.
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Mirosław
Burzyński

poprosił o zamontowanie tabliczki z
ograniczeniem postoju od godz. 6:00
do godz. 18:00 przy parkingu na ul.
Podgórnej koło domu towarowego
(chodzi o to, że miejsca parkingowe
zajmują mieszkańcy a klienci sklepów
nie mają gdzie parkować). Jeśli są ku
temu jakieś przeszkody prawne prosi o

Radnego poinformowano, że
wnioskowana zmiana może być
dokonana po zatwierdzeniu organizacji
ruchu drogowego przez organ
zarządzający ruchem albo podmiot
zarządzający drogą. Zatem
wnioskowana zmiana może być
przedmiotem akceptacji wyrażonej

odpowiedź pisemną.
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Jacek Matlak

kiedy zostaną wyrównane drogi
gminne – jest to zapytanie od
mieszkańców. Wybrany wykonawca
po wygraniu przetargu złapał „fuchę” kolejne zadanie i pojechał na
Miasteczko i remontuje drogę
Miasteczko – Wolsko olewając naszą
gminę. Jest to jego zdaniem
lekceważenie zadania, którego się
podjął. W związku z tym wnioskuje o
zerwanie umowy z Firma Pana
Kaczmarka i poszukanie innego
wykonawcy na równanie dróg.
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Kolejny wniosek dotyczy
postępowania ofertowego na
wykonanie chodników i dróg z kostki
aby Firma, która wygrała przetarg była
wykonawcą, i nie mogła brać
podwykonawcy.
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w związku z tym, że nie otrzymał
odpowiedzi w kwestii realizacji
PSZOK-u na terenie Gminy
Białośliwie składa wniosek o
wystąpienie do PRGOK i wskazanie
jako lokalizację PSZOK-u terenu
pomiędzy Białośliwiem a
Dworzakowem, czyli lokalizacja
boisko piłkarskie w części, jeśli będzie
taka możliwość lub na terenie
sąsiadującym z boiskiem będącym
również własnością gminy.
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Olszewski

chciały uzyskać informacje dla
mieszkańców korzystających z drogi
Dębówko Nowe – Nieżychowo. Drogą
w klasie D, i tak jest zaprojektowana
można poruszać się z maksymalną
prędkością 40 km na godzinę. Sądzi, że
trzeba wymóc na Urzędzie Gminy
żeby na tej drodze został postawiony
znak z ograniczeniem prędkości do 40

przez zarządcę drogi w formie decyzji
administracyjnej wydanej na wniosek
zainteresowanego podmiotu, po
spełnienu warunku odnoszącego się do
zatwierdzenia zmiany w istniejącej
organizacji ruchu.
W odpowiedzi radnego
poinformowano, że umowa z
wykonawca została podpisana
6.04.2017 r. Z uwagi na niekorzystne
warunki pogodowe prace odroczono na
2 tygodnie. Wznowiono je 24.04.2017
r. i obecnie są realizowane zgodnie z
ustalonym harmonogramem.

Radnego poinformowano, że realizując
procedurę wyboru oferentów
zamawiający nie może wykluczyć,
zgodnie z ustawą Prawo o
zamówieniach Publicznych, udziału
podwykonawców w postępowaniu.
Realizacja wniosku radnego naraziłaby
gminę na postępowanie przed Krajową
Izbą Odwoławczą
Radnego poinformowano, że wskazana
lokalizacja – część boiska sportowego
nie może być rozważana, ponieważ
powierzchnia terenu będzie
niewystarczająca do realizacji PSZOK.
Natomiast teren sąsiadujący z boiskiem
sportowym jest atrakcyjnym terenem
przemysłowym, który w 2018 roku
planowany jest do sprzedaży.
Lokalizacja PSZOKU planowana jest
za oczyszczalnią ścieków, po
uprzednim wprowadzeniu zmian w
miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego.
Radnemu udzielono odpowiedzi, że o
zaliczeniu drogi do danej klasy
decyduje m.in. szerokość jezdni i
poboczy, a także szerokość w liniach
rozgraniczających. Prędkość
projektowa nie jest związana z
prędkością dopuszczalną , o której
mowa w przepisach o ruchu
drogowym.

km/h bo prawdopodobnie mieszkańcy
tego nie wiedzą.
Zapytanie – czy uprawnienia
człowieka, który projektuje drogę w
kategorii D są uprawnieniami tylko do
projektowania tych dróg, i dlatego te
drogi projektowane są w klasie D ?
Czy nadal nasza Gmina będzie
ustawiała projekty dróg tylko pod tą
jedną osobę
Wnioskuje o ujęcie w porządku
najbliższej sesji tematu zakupienia
węży dla jednostki OSP w Białośliwiu,
ponieważ te które są na wyposażeniu
samochodów gaśniczych są już
niesprawne z uwagi na upływ terminu
eksploatacji.
został zakończony okres zimowy nasze
drogi nie tylko gminne o nawierzchni
żużlowej są dziurawe i nie tylko bo na
drogach o nawierzchni asfaltowej
również są dziury. Szczególnie
dotyczy to ul. Kościuszki, która jest po
raz kolejny dziurawa jak szwajcarski
ser. Pojawia się też coraz więcej dziur
na ul. Strzeleckiej w miejscach, które
łatane są od dawna, są dziury na ul.
Kordeckiego - kiedy będą robione
uzupełnienia i łatania dziur ?
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Przemysław
Olszewski

Radnego poinformowano, że do
rozdysponowania jest nadwyżka
budżetowa za 2016 r. W tej sytuacji
procedowane zmiany w budżecie na
najbliższej sesji mogą uwzględnić
zgłoszony wniosek.
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na drodze powiatowej (dziura przed
samym końcem jadąc z Białośliwia do
Nieżychowa przed nowym asfaltem).
W tej chwili jest to dziura o średnicy
ok. metra. Jest jeszcze częściowo
wypełniona skruszałym asfaltem ale to
już grozi uszkodzeniem i druga na tej
samej drodze jadąc w kierunku do
Białośliwia na wysokości wjazdu na
pola POLIEURO jest tam chyba
nieczynny przepust bądź jest to wyrwa
w drodze, wprawdzie nie jest jezdnia
wyłupana ale coraz bardziej
się obniża.

Remont cząstkowy na drodze
powiatowej nr 1186P w Nieżychowie
został wykonany w m-cu maju br.
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Iwona
Czapiewska

zwróciła się z prośbą do Wójta aby
wstąpił do PKP o uporządkowanie
terenu przy dworcu PKP w
Krostkowie, szczególnie wycięcie
krzaków przy przejeździe kolejowym,
które w dużym stopniu ograniczają
widoczność. Chociaż przejazd jest
oznakowany sygnalizacją świetlną ale

W dniu 13.06.2017 r. przeprowadzono
rozmowę telefoniczną z Naczelnikiem
Sekcji Kolejowej i uzyskano
informację, że prace związane z
utrzymaniem należytego stanu
przejazdów kolejowych są priorytetem
i zostały już w roku bieżącym
wykonane. PKP PLK nie dopuszcza do

Radnego poinformowano, że w m-cu
maju zostały rozpoczęte działania
związane z wykonaniem remontu
cząstkowego nawierzchni ul.
Kościuszki

światła też mogą zawieść dlatego
równie ważna jest bezpośrednia
widoczność

rozrośnięcia się krzewów przy
przejazdach, a roślinność trawiasta
została spryskana środkiem
chemicznym.

zapytał kiedy zostanie sfinalizowana
budowa odcinka sieci wodociągowej
przy ul. 3 Maja w Białośliwiu. Podany
zainteresowanym mieszkańcom przez
Wójta termin jest przesuwany. W
związku z tym, że zainteresowani
mieszkańcy kierują do niego pytania
prosi by Wójt określił ostateczny
termin tej inwestycji
poinformował, że w okolicy ul. Witosa
(skrzyżowanie koło cmentarza) – droga
powiatowa w Białośliwiu rosną
brzózki i jest tam bardzo duże
niebezpieczeństwo, bo te brzózki
znacznie ograniczają widoczność ul.
Witosa jadącym z dołu z dołu.
Przypomniał, że już wcześnie ten
problem zgłaszał w tej sprawie
wniosek lecz w związku z
nieprecyzyjnym określeniem miejsca
otrzymał odpowiedź dotyczącą tej
ulicy ale wjazdu z ul. Ogrodowej.

Radnego poinformowano, że roboty
rozpoczęte zostały 12.06.2017 r.
Przesunięcie terminu realizacji robót
związane było z procedurami
określonymi w przepisach prawa
budowlanego.
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Krystyna Brągiel

wystąpiła do radnej powiatu z prośbą o
pomoc w usunięciu wzdłuż torów
kolejki wąskotorowej na odcinku
Nieżychowo - Białośliwie z chwastów.
Sądziła, że gdy powiat wykaszał
pobocze przy drodze powiatowej
dokona wykoszenia torowiska jednak
tak się nie stało. Nie ma woli ze strony
Stowarzyszenia dlatego powiat jako
właściciel kolejki powinien zadbać o
porządek dla estetyki,

Wniosek radnej został przekazany do
Zarządu Powiatu w Pile z prośba o
podjęcie działań poprawiających
estetyczny wymiar kolejki. W
odpowiedzi PZD poinformował, że
koszenie torowiska wykonywane jest
przez operatora Kolejki tj.
Towarzystwo Wyrzyska Kolejka
Powiatowa z s. w Białośliwiu. Prace
wykonywane są systematycznie, w
miarę wystąpienia potrzeb.
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Krystyna Brągiel

- poprosiła o umieszczenie przy
wjazdach do remizo- świetlicy w
Nieżychowie znaku „teren gminny”.
Teren przed remizo-świetlicą
wykorzystywany jest nagminne do
parkowania pojazdów co stwarza
bałagan i utrudnia dostęp do świetlicy.

Radnej poinformowano, że aby
zapobiec notorycznemu niszczeniu
terenów zielonych ustawione zostaną
tabliczki z informacją
„Teren Gminy Białośliwie –
Nieupoważnionym wstęp wzbroniony”
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złożył wniosek o wykonanie projektu
na 4 punkty świetlne we wsi
Dworzakowo.

Radnego poinformowano, że koncepcja
rozbudowy oświetlenia drogowego na
terenie gminy istnieje od m-ca lipca
2016 r. W koncepcji zostały
uwzględnione 4 punkty świetlne w
Dworzakowie. Rozbudowa oświetlenia
drogowego zostanie rozpoczęta

Radnemu poinformowano, że brzózki
nie znajdują się w pasie drogi
powiatowej lecz na prywatnym
gruncie. Właściciel posesji został
poinformowany o problemie i
zdeklarował się do podcięcia drzew.

wówczas gdy nastąpi wymiana źródeł
światła rtęciowego i sodowego na
oświetlenie ledowe.
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Przemysław
Olszewski

Czy nowo odebrana droga na Osiedlu
Leśnym jest droga pożarową ?. To
zapytanie złożył na ostatniej sesji i nie
ma odpowiedzi. Takie samo zapytanie
składa w sprawie ul. Kolejowej i ul …

Radnego poinformowano, że droga na
Osiedlu leśnym i ul. Kolejowa stanowią
publiczna dojazdową drogę gminną.
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Adam Piosik

zgłosił potrzebę wykoszenia trawy i
pokrzyw w otoczeniu boiska „Orlik” w
Białośliwiu

Radnego poinformowano, że wydano
dyspozycje Dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury w celu niezwłocznego
podjęcia stosownych działań.
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Adam Piosik

zwrócił uwagę na brak – informacji o
lokalizacji boiska „Orlik” w
Białośliwiu. Jest to konieczne
ponieważ osoby nieznające terenu
miały trudności w dojeździe do boiska
na imprezę odbyta w ostatnią sobotę,

Radnego poinformowano, że zostanie
zakupiona tablica informacyjna o
nazwie „Boisko sportowe- Orlik” ,
która zostanie zamontowana przy
kościele
Od strony ul. Kościelnej.
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Adam Piosik

zapytał - co ze sprawą omówioną na
posiedzeniu Komisji w obecności
Dyrektora Szkoły Podstawowej a
dotyczącą dowozu ucznia z Osiedla
Leśnego,

Radnego poinformowano, że nie
występują zakłócenia dotyczące
realizacji ciążącego na Gminie
obowiązku.
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Adam Piosik

- zgłosił, że na ul. Kościelnej są
drzewa, których gałęzie wchodzą w
linie wysokiego napięcia. Wczoraj
miała przyjechać Energetyka i obciąć
gałęzie i do dzisiaj ich nie ma.

Udzielono odpowiedzi, ze gałęzie i
drzewa wchodzące w linię wysokiego
napięcia zostały usunięte.
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W dniu 12 czerwca 2017 r. Radnemu
została przekazana informacja o
powodach odrzucenia wniosków o
dofinansowanie zadań dot. oświaty
oraz uporządkowania gospodarki
wodno-ściekowej w Białośliwiu.
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- wnioskuje o przedstawienie
szczegółowej informacji dotyczącej
powodów odrzucenia wniosków o
dofinansowanie zadań: 1/ dot. oświaty
pn. „Szkoła z przyszłością-rozwój
infrastruktury edukacyjnej w Gminie
Białośliwie, 2/ „Uporządkowanie
gospodarki wodno-ściekowej w
Białośliwiu.
– poruszył sprawę modernizacji hali
sportowej przy Szkole Podstawowej i
zasugerował aby czasu realizacji tej
inwestycji nie ograniczać do wakacji a
określić dłuższy termin realizacji,
ponieważ uważa że w ten sposób
można będzie pozyskać taniej

Radnego poinformowano, że w dniu
09.06.2017 r. zlecono wykonawcy
dokumentacji projektowej aktualizację
kosztorysu inwestorskiego. Po
aktualizacji zostanie przygotowana
dokumentacja umożliwiająca
wszczęcie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, w której
wyznaczony zostanie termin realizacji

wykonawcę robót

zadania uwzględniający zgłoszoną
sugestię.

W dniu 13.06.2017 r. została
przekazana informacja, ze termin
realizacji robót jest ściśle związany z
zakończeniem procesu przygotowania
inwestycji. Zwieńczeniem tego procesu
jest uzyskanie pozwolenia na budowę,
bądź zawiadomienia o nie wniesieniu
zastrzeżeń do zamierzonego procesu
inwestycyjnego ze strony właściwego
organu. Zakończenie prac na ul. 3 Maja
w Białośliwiu planowane jest na dzień
23.06.2017 r.
Radnego poinformowano, że w dniu
22.06.2017 r. o godz. 9:00 odbędzie się
przegląd gwarancyjny, na który został
wezwany wykonawca robót. Pismem z
dnia 19.06.2017 r. zmieniono godz. Na
13:00. Ostatecznie 22.06.2017 r.
odwołano wyznaczony termin z
informacją, że kolejny termin zostanie
ustalony w najbliższym czasie i podany
na piśmie.
Radnego również poinformowano, iż
został opracowany projekt techniczny
na dalszy odcinek drogi, tj. o długości
180 m.
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Agnieszka Mrotek
Radna powiatu

poprosiła o informację na jakim etapie
są prace zaopatrzenia w wodę 4
domostw przy ul. 3 Maja w
Białośliwiu. Była informacja podana
na zebraniu wiejskim w Białośliwiu w
dniu 27 marca br. że prace mają się
rozpocząć ma przełomie kwietnia/
maja br.
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Paweł Kozak

zgłosił uwagi do wykonania
nawierzchni drogi gminnej Dębówko
Stare – Nieżychowo o długości 800
mb. Jest dużo zgłoszeń od
mieszkańców, od sołtysów i innych
użytkowników, że droga zaczyna się
kruszyć. W związku z tym złożył
wniosek o przeprowadzenie wizji
lokalnej z udziałem radnych, Wójta, Zcy Wójta, wykonawcy by ustalić co z
tym dalej zrobić. – jak wygląda sprawa
projektu dalszego odcinka drogi z
Nieżychowa do Dębówka Starego.
Wiadomo, że trzy sołectwa złożyły się
na dalsza realizację tej drogi , - odniósł
się do zbyt późnego terminu
tegorocznego równania dróg i złożył
wniosek aby od przyszłego roku prace
na drogach rozpocząć najpóźniej 15
marca.
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Ryszard Wolny

zabrał głos w sprawach prac
porządkowych z okazji zbliżającego
się święta i stwierdził, ze prace te
praktycznie dobiegły końca ale jest
jeszcze jeden problem porządkowy tj.
wykoszenie wjazdów z dróg
podporządkowanych do drogi krajowej
nr 10 w miejscowości Pobórka Wielka,
Tomaszewo, Nieżychowo. Przyrost
wiosenny traw jest duży dlatego w
tych miejscach jest t słaba widoczność.
W związku z tym wnioskuje o
wystąpienie do Zarządcy drogi
krajowej nr 10 o wykoszenie trawy.

W kwestii dotyczącej równania dróg
gruntowych udzielona została
odpowiedź, że I kwartał roku nie jest
okresem właściwym dla wykonania
prac na drogach gruntowych. Równanie
nawierzchni gruntowych powinno
odbywać się z chwila wystąpienia
korzystnych warunków pogodowych.
W odpowiedzi radnego
poinformowano, że w wyniku
przeprowadzonej rozmowy
telefonicznej z Rejonem Dróg
Krajowych w Chodzieży koszenie
poboczy drogi krajowej nr 10 w
miejscowościach: Pobórka Wielka,
Tomaszewo, Nieżychowo wykonywane
będzie na przełomie miesiąca czerwca i
lipca br.
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- wskazał na 2 miejsca do
uporządkowania. Są to słupy
ogłoszeniowe należące do osoby
prywatnej zlokalizowane w Pobórce
Wielkiej i w Białośliwiu w okolicy
Ośrodka Zdrowia. Dodał, że już
wcześniej zgłaszał ten problem. Nadal
te słupy nie zostały uporządkowane,
oklejone są obdartymi starymi
ogłoszeniami. Nie jest to najlepszy pod
względem estetycznym wizerunek
gminy.

W odpowiedzi radnego
poinformowano, że porządkowanie
słupów ogłoszeniowych prowadzone
będzie siłami własnymi Gminy w m-cu
czerwcu br.

303
.

31.05.2017
XXXV sesja

Krzysztof
Sonnenberg

zgłosił potrzebę przycięcia gałęzi 2
starych drzew (lip) na ul. Kościuszki,
które wrastają w linię energetyczną.,

W dniu 31.05.2017 r. firma Enea Sp. z
o.o. w Chodzieży dokonała podcinki
drzew na ul. Kościuszki.
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Zasugerował aby zastanowić się nad
dalszą kontynuacją koncertów Pieśni
Maryjnych i Religijnych lub zmianą
repertuaru. Odbyty tegoroczny koncert
27 maja 2017 r. pozostawia spory
niesmak ponieważ cały koncert trwał
godzinę. Najbardziej zbulwersował go
fakt zainteresowania miejscowych
zespołów i solistów, szczególnie
szkół. Szkoda środków i
zaangażowania ludzi na tak krótką
imprezę. Nie wie czy przekaz był zły
ale z Białośliwia wystąpił tylko chór
seniorów.

Pismem z dnia 14.06.2017 r.
poinformowano, że rozważana jest
zmiana formuły organizacji Pieśni
Maryjnych i religijnych. Regulamin
konkursu i zasady uczestnictwa zostały
udostępnione na stronie internetowej
Urzędu Gminy, portalu
społecznościowym facebook Urzędu
Gminy, Gminnego Ośrodka Kultury
oraz przesłane do okolicznych szkół z
terenu powiatu pilskiego i ośrodków
kultury prowadzonych przez gminy.
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poinformował, że w gminie działa
sekcja karate, zawodnicy występują i
reprezentują gminę i nie mają ze
środków budżetowych żadnego
dofinansowania. W związku z tym
poprosił aby rozeznać możliwości i
poszukać takiej formuły by od
1.09.2017 roku można udzielić w
jakimś stopniu wsparcia finansowego z
budżetu gminy. Należy tez zastanowić
się nad dalszym dofinansowaniem
sekcji dżudo prowadzonej w szkole
przez Pana Jobka.

Radnego poinformowano, że środki
finansowe na sekcje judo dla dzieci z
gminy Białośliwie są zabezpieczone do
końca m-ca czerwca br. w budżecie
Szkoły Podstawowej. Działalność
klubów i wyniki uzyskiwane przez
dzieci utwierdzają w przekonaniu, że
należy dalej dofinansowywać ich
działalność . Trwają rozmowy z
rodzicami dzieci obu klubów nt.
dofinansowania połowy kosztów
ponoszonych przez rodziców.
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XXXVII
sesja

Adam Piosik

po raz trzeci prosi o wykoszenie
terenu wokół boiska Orlik od
strony parku. Problem zgłaszał
na poprzedniej sesji i jeszcze
wcześniejszej. Może nie ma
mocy przerobowych ale mówi to
tylko i wyłącznie w interesie

Radnego poinformowano, że
teren za boiskiem został
wykoszony przez pracownika
GOK. Jednocześnie tego
pracownika zobowiązano do
regularnego wykaszania trawy w
tym miejscu.

użytkowników tego boiska
szczególnie dzieci

307

28.06.2017
XXXVII
sesja

Adam Piosik

po ostatnich deszczach na ul.
Kościelnej (glinica) powstała
półmetrowa wyrwa, która
zagraża bezpieczeństwu i trzeba
by było to naprawić

Udzielono odpowiedzi, że
wyrwa w drodze zostanie
uzupełniona i wyrównana
gruzem ceglano-betonowym.
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Krzysztof
Sonnenberg

złożył wniosek aby ulicę
Kościelną na odcinku gdzie
kończy się utwardzony odcinek
tej drogi zamknąć i ustawić tam
tablicę ulica ślepa bez wyjazdu i
kompletnie zakazać ruchu. W tej
sprawie powinni się
wypowiedzieć fachowcy – jak
zabezpieczyć drogę
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na ul. Polnej zakończono
budowę chodnika ale nie
dokonano uszczelnienia między
krawężnikiem a asfaltem.
Problem ten zgłaszał Z-cy
Wójta, który zapewniał, że
pismo do wykonawcy zostało
wysłane i czeka na odpowiedź.
Jednak do dzisiaj nic w tym
kierunku nie zostało zrobione.
w budżecie zabezpieczono
pieniądze w kwocie 15.000 zł na
wykonanie wjazdów na ul.
Polnej – kiedy zostanie
ogłoszony przetarg ?

Radnego poinformowano, że
zmiana taka wiąże się z
wykonaniem projektu stałej
organizacji ruchu oraz ustalenia
warunków zmiany z Zarządem
Dróg Wojewódzkich. Widząc
jak trudny jest to odcinek drogi
gruntowej proponuje się
postawienie w tym miejscu
znaku informującego o
zagrożeniu jakie może
występować w zależności od
warunków atmosferycznych
Radnego poinformowano, iż
wykonawca robót w ramach
zadania pn. „Przebudowa
chodnika ul. Polnej w
Białośliwiu uszczelnił betonowe
wypełnienie przestrzeni
pomiędzy krawędzią jezdni a
krawężnikiem.
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XXXVII
sesja

Paweł Kozak

stwierdził, że nie został
zrealizowany jego wniosek z
XXXV sesji o zwołaniu
wyjazdowej Komisji by ocenić
stan drogi Dębówko Stare –
Nieżychowo. W związku z
dzisiejszą informacją, że
odpowiedzialny nie przyjedzie
na drogę pyta pana Wójta – jak
zabezpieczyć 270 tys. zł, które

Radnego poinformowano, że w
najbliższym możliwym czasie
zostanie zlecone wykonanie
dokumentacji projektowej na
wymianę krawężnika i budowę
zjazdów do posesji.
Radnemu udzielono odpowiedzi,
iż wyznaczony na 22.06.2017 r.
przegląd gwarancyjny robót
wykonanych w ramach zadania
pn. „Przebudowa drogi
Nieżychowo-Dębówko Stare”
został odwołany ponieważ nie
mógł w nim uczestniczyć
wykonawca. Zwołany w drugim
terminie 6.07.2017 r. przegląd

wydaliśmy już na drogę skąd
wziąć pieniądze na
uszczelnienie nawierzchni?

28.06.2017
XXXVII
sesja

Przemysław
Olszewski

dzisiaj mija drugi miesiąc kiedy
nie otrzymał w jego opinii
poprawnej odpowiedzi na
zapytanie – czy ulica na Osiedlu
Leśnym jest drogą pożarową i w
kolejnym miesiącu zapytał – czy
ul. Kolejowa będzie drogą
pożarową. Otrzymał odpowiedź
ale nie na ten temat. W związku
z tym oczekuje jasnej
odpowiedzi – czy droga na
Osiedlu Leśnym i ulica
Kolejowa to drogi pożarowe ?
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Krzysztof
Sonnenberg

na poniedziałkowej komisji
oświadczył, że będzie dążył do
uzyskania informacji na temat
urlopu wicewójta. Zwraca się w
trybie ustnym o udostępnienie
informacji publicznej - Czy
posiada wciąż niewykorzystany
urlop z poprzedniego zakładu
pracy? Jeśli tak, to ile? Ile
urlopu ma dzisiaj? Jeśli tak to ile
jest to dni, za jaki rok a także w
jakim okresie planuje
wykorzystanie zaległego
urlopu?
w imieniu mieszkańców
miejscowości Białośliwie
zgłasza wniosek w sprawie
zaplanowania ustawienia wzdłuż
głównej ulicy Białośliwia, tj.
ulicy Podgórnej i ul. 4 Stycznia
ławek, które by pozwoliły co
niektórym mieszkańcom
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gwarancyjny odbył się.
Wykonawca zaproponował
rozwiązania mające na celu
zamknięcie istniejącej
nawierzchni drogi i
zabezpieczenie jej przed
wpływem warunków
atmosferycznych. W związku z
tym decyzja o dalszych
działaniach związanych z
zabezpieczeniem drogi należy do
Rady Gminy.

W odpowiedzi na zapytanie
Radnego poinformowano, że
nowo wybudowany odcinek
drogi na Os. Leśnym oraz ul.
Kolejowa nie są drogami
pożarowymi gdyż nie spełniają
wymogów Rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji w sprawie
przeciwpożarowego
zaopatrzenia w wodę oraz dróg
pożarowych.
Radnego poinformowano, że
były zastępca Wójta nie
wykorzystał w ilości 23 dni za
2016 rok oraz 16 dni za 2017 r.
Za niewykorzystany urlop został
wypłacony ekwiwalent.
Natomiast urlop z poprzedniego
zakładu pracy został w pełni
wykorzystany.
Podwyżka byłego z-cy Wójta
oraz Skarbnika Gminy wzrosła o
10% od wynagrodzenia brutto.
Radnego poinformowano, że
środki na ten cel zostaną
zabezpieczone w budżecie
gminy na 2018 r.

podczas spaceru odpocząć

315

28.06.2017
XXXVII
sesja

Waldemar
Heimann

316

XXXVIII
19.07.2017

Jacek Matlak

317

XXXVIII
19.07.2017

Jacek Matlak

318

XXXVIII
19.07.2017

Jacek Matak

skończył się rok szkolny w
związku z tym pytanie – czy
remont w gimnazjum został
zakończony ? Temat ucichnął –
czy firma będzie płaciła karę za
nieterminowe wykonanie robót,
czy płaci kary – nic nie
wiadomo. To, że nie ma
kontaktu z firmą nie rozwiązuje
problemu.
Zapytał kto jest odpowiedzialny
za wywóz śmieci przy przystani
wędkarzy
Koło rzeki Noteć.

Zaproponował aby rozważyć
zamontowanie kamery przy
Szkole Podstawowej w
Białośliwiu, która objęła by
przystanek dla młodzieży
szkolnej. Zachowanie
oczekującej młodzieży na
autobus jest naganne a kamera
to byłby dobry sposób na
ukrócenie takiego zachowania.
Stwierdził, ze chodnik przy
drodze powiatowej od drogi
wojewódzkiej nr 190 do
Dworzakowa jest
zachwaszczony i złożył wniosek
o jego uporządkowanie.

Radnemu poinformowano, że
inwestycja nie została
zakończona i rozliczona. Umowa
łącząca zamawiającego z
Wykonawcą zabezpiecza
wszelkie roszczenia gminy.
Wszelkie wymagane kary będą
od wykonawcy dochodzone.

Radnemu udzielono odpowiedzi,
iż właścicielem nieruchomości
jest Gmina Białośliwie i to na
Gminie spoczywa obowiązek
wywozu odpadów.
Trwają uzgodnienia formy oraz
warunków dbania o czystość w
tym miejscu.
Radnego poinformowano, że
kamera zostanie zainstalowana
po konsultacjach z firmą
montażowa.

Radnemu udzielona została
odpowiedź, że do Zarządu
Powiatu w Pile wystąpiono o
przycięcie odrostów drzew
rosnących blisko chodnika przy
boisku sportowym „STELLA”.
Natomiast z informacji
uzyskanej od Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Złotowie
chodnik przy drodze
wojewódzkiej w ostatnim
tygodniu lipca zostanie
opryskany środkami
chemicznymi.
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Krzysztof
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Złożyła wniosek o wykoszenie
odcinka drogi powiatowej od
drogi krajowej w kierunku
Białośliwia w miejscach gdzie
są znaki drogowe gdyż są one
niewidoczne.
Poinformowała, że zniknął znak
drogowy przy drodze
powiatowej ograniczający
prędkość do 40 km w okolicy
budynku szkoły podstawowej
W Nieżychowie.
Zapytał jak została zrealizowana
zmiana uchwały budżetowej z
ostatniej sesji a dotycząca
wydatku na Gminny Ośrodek
Kultury w Białośliwiu.

Wniosek został przekazany do
Zarządu Powiatu w Pile.

Wniosek został przekazany do
Zarządu Powiatu w Pile.

Radnego poinformowano, że
zmiana budżetowa dotycząca
wydatku GOK została
wprowadzona do budżetu
Gminnego Ośrodka Kultury w
Białośliwiu decyzją nr 4 z dnia
30.06.2017 r. W związku z
otrzymanymi środkami
przygotowane zostało zapytanie
ofertowe na zadanie pn.
„Remont sanitariatów w GOK w
Białośliwiu. Termin realizacji
zadania przewidziany został do
dnia
31.10.2017 r.
Zapytał czy została
W odpowiedzi poinformowano,
uwzględniona przy planach
że szczegółowe wyjaśnienia na
modernizacji drogi
ten temat przekazano Radnemu
wojewódzkiej nr 190 sprawa
bezpośrednio w biurze
przebiegu wzdłuż drogi ścieżki Kierownika Referatu Gospodarki
rowerowej do skrzyżowania z
Komunalnej w Urzędzie Gminy
drogą krajową nr 10 w
w Białośliwiu dnia
miejscowości Pobórka Wielka.
25.07.2017 r.
Zawnioskował aby skłonić firmę W odpowiedzi poinformowano,
zlokalizowaną przy ul.
że w wyniku dwukrotnie
Kościuszki w Białośliwiu do
przeprowadzonej przez
podjęcia skutecznych działań w pracowników Urzędu Gminy w
celu wyeliminowania
Białośliwiu kontroli na terenie
zadymienia. Podkreślił, że
firmy udało się wyegzekwować
działalność gospodarcza jest
wymianę komina, który jest
ważna ale ważne też jest
wyższy od poprzedniego. W
zdrowie mieszkańców.
dalszym ciągu stan zadymienia
będzie monitorowany.

