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P r o t o k ó ł nr XII/11 

z sesji Rady Miasta Wisły odbytej w dniu 24 listopada 2011 roku, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego 
w Wiśle od godz. 14.00 – 19.00. 

O b e c n i: 15 Radnych Rady Miasta na stan 15 - lista obecności stanowi załącznik nr 1. 

W sesji uczestniczyli: 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek, Zastępca Burmistrza Lidia Forias, Sekretarz Miasta Jan Cieślar, Z-ca 
Skarbnika Miasta Damian Cieślar, Przewodniczący Zarządów Osiedli zgodnie z listą obecności, kierownicy 
referatów i samorządowych jednostek organizacyjnych miasta. 

Porządek obrad 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad (ewentualne zmiany). 

3. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miasta z dnia  27 października 2011r. 

4. Wystąpienie zaproszonych gości. 

5. Informacja z działalności międzysesyjnej  Burmistrza  Miasta Wisły. 

6. Informacja z działalności międzysesyjnej  Przewodniczących Komisji. 

7. Informacja z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Miasta. 

8. Przygotowanie miasta do sezonu zimowego pod względem artystycznym, turystycznym i bezpieczeństwa. 

9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/20/2011 Rady Miasta Wisły z dnia 27 stycznia 2011r. 
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Wisły na 2011r. 

10. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmiany uchwały Rady Miasta Wisły Nr XX/269/2008 z dnia 27 maja 2008 roku w sprawie ustalenia minimalnej 
wysokości stawki opłaty z tytułu dzierżawy terenu stanowiącego własność Gminy Wisła, które gmina może 
wydzierżawić na prowadzenie działalności gospodarczej, 

b) wyrażenia zgody  na zawarcie kolejnych umów dzierżawy gruntów lub najmu lokali użytkowych stanowiących 
własność Gminy Wisła w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony do 3 lat, 

c) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów 
komunalnych oraz za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportowanie nieczystości ciekłych, 

d) zmiany uchwały nr XI/146/2011 Rady Miasta Wisły z dnia 27 października  2011r. w sprawie określenia 
wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzania poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz 
określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej, 

e) nadania Statutu Wiślańskiemu Centrum Kultury, 

f) określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, 

g) uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  miasta Wisły 
obejmującego obszar „Wisła Jawornik-Rowienki”. 

11. Udzielenia odpowiedzi na wniosek: 

a) Pani Beaty Lazar PUB Pizzeria Colorata w sprawie przedłużenia dzierżawy terenu. 

12. Interpelacje i zapytania. 

13. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania. 

14. Komunikaty i informacje. 

15. Wolne wnioski. 

16. Zamknięcie obrad sesji. 

AD. 1. 
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Przewodniczący Rady Janusz Podżorski otworzył XII sesję Rady Miasta i powitał wszystkich Radnych, 
Przewodniczących Zarządów Osiedli, Burmistrza Miasta, Zastępcę Burmistrza, Sekretarza Miasta, Skarbnika 
Miasta, kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych, kierowników referatów i pracowników 
Urzędu Miejskiego. 

Oświadczył także, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 14 Radnych, co wobec 
ustawowego składu Rady wynoszącego 14 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie 
prawomocnych decyzji. 

AD. 2. 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski przedstawił projekt porządku obrad sesji, wcześniej 
dostarczony Radnym, jednocześnie zwracając się z zapytaniem, czy ktoś chciałby wystąpić z wnioskiem 
o dokonanie zmian w porządku obrad. Dodał, że po przeanalizowaniu regulaminu postanowił, że ze swej strony 
nie będzie proponował żadnych zmian w porządku obrad. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powitał serdecznie wszystkich i poprosił o wykreślenie z porządku obrad 
projektów uchwał z punktu 10a) i 10b) w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Wisły Nr XX/269/2008 z dnia 
27 maja 2008 roku w sprawie ustalenia minimalnej wysokości stawki opłaty z tytułu dzierżawy terenu 
stanowiącego własność Gminy Wisła, które gmina może wydzierżawić na prowadzenie działalności 
gospodarczej oraz wyrażenia zgody  na zawarcie kolejnych umów dzierżawy gruntów lub najmu lokali 
użytkowych stanowiących własność Gminy Wisła w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony do 3 lat. 
W miejsce tej drugiej wykreślonej uchwały poprosił o wprowadzenie dwóch projektów uchwał: wyrażenia 
zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości lokalowych, stanowiących własność Gminy Wisła 
w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony do 3 lat oraz drugą w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnych umów dzierżawy gruntów, stanowiących własność Gminy Wisła w trybie bezprzetargowym, na czas 
oznaczony do 10 lat. Następnie poprosił o wprowadzenie projektów dwóch kolejnych uchwał: w sprawie 
wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Wisła prawa własności nieruchomości położonych w Wiśle oraz 
kolejnego projektu dotyczącego zmian budżetu miasta na rok 2011. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Radna Joanna Nogowczyk poprosiła o wprowadzenie w punkcie 11 
porządku obrad podpunktu b) z projektem uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na wniosek Pana Marcina 
Turonia dotyczący uzupełnienia odpowiedzi na skargę. 

Projekt porządku obrad po wprowadzonych zmianach: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad (ewentualne zmiany). 

3. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miasta z dnia 27 października 2011r. 

4. Wystąpienie zaproszonych gości. 

5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Wisły. 

6. Informacja z działalności międzysesyjnej Przewodniczących Komisji. 

7. Informacja z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Miasta. 

8. Przygotowanie miasta do sezonu zimowego pod względem artystycznym, turystycznym i bezpieczeństwa. 

9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/20/2011 Rady Miasta Wisły z dnia 27 stycznia 2011r. 
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Wisły na 2011r. 

10. Podjęcie uchwał w sprawie: 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości lokalowych, stanowiących własność 
Gminy Wisła w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony do 3 lat, 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy gruntów, stanowiących własność Gminy Wisła 
w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony do 10 lat, 

określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów 
komunalnych oraz za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportowanie nieczystości ciekłych, 
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zmiany uchwały nr XI/146/2011 Rady Miasta Wisły z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia 
wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzania poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz 
określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej, 

nadania Statutu Wiślańskiemu Centrum Kultury, 

określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, 

uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wisły 
obejmującego obszar „Wisła Jawornik-Rowienki” 

wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Wisła prawa własności nieruchomości położonych w Wiśle, 

zmian budżetu miasta na rok 2011. 

11. Udzielenia odpowiedzi na wniosek: 

Pani Beaty Lazar PUB Pizzeria Coloratta w sprawie przedłużenia dzierżawy terenu, 

udzielenia odpowiedzi na wniosek Pana Marcina Turonia dotyczący uzupełnienia odpowiedzi na skargę. 

12. Interpelacje i zapytania. 

13. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania. 

14. Komunikaty i informacje. 

15. Wolne wnioski. 

16. Zamknięcie obrad sesji. 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski zapytał, kto jest za przyjęciem porządku obrad w wersji 
przedstawionej. 

W głosowaniu udział wzięło 14 Radnych, zmieniony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

AD. 3. 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski zapytał czy ktoś wnosi uwagi do protokołu z XI z dnia 27 
października 2011 roku, który był wyłożony w Biurze Rady oraz został przesłany wszystkim Radnym drogą 
elektroniczną. W związku z brakiem uwag i pytań Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu 
z XI sesji Rady Miasta. 

W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych. Protokół z XI sesji Rady Miasta Wisły został przyjęty 
jednogłośnie. 

AD. 4 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski powiedział, że pan starosta dzwonił i usprawiedliwił 
swoją nieobecność ważnymi obowiązkami, przekazał informację, że postara się uczestniczyć w następnej sesji. 

AD. 5 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski powiedział, że sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza 
było dostępne w Biurze Rady, udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Wisły oraz wszyscy Radni 
otrzymali je drogą elektroniczną, sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Pytania do sprawozdania 
będzie można zadawać w punkcie 12. 

AD. 6 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski powiedział, że sprawozdania przewodniczących komisji 
również zostały wszystkim Radnym dostarczone w formie elektronicznej, poprosił przewodniczących 
o przedstawienie sprawozdań. Poprosił o bieżące zadawanie pytań po każdym sprawozdaniu. 

Sprawozdanie z działalności Komisji Kultury, Turystyki, Promocji, Sportu przedstawione 
przez Przewodniczącą Komisji Radną Grażynę Pruską stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Do obrad dołączył Radny Władysław Pilch. 

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawione przez Przewodniczącą Radną Joannę 
Nogowczyk stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
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Sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Miasta przedstawione 
przez Przewodniczącego Komisji … Radnego Jerzego Mitręgę stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej... Radny Bronisław Pinkas przedstawił 
sprawozdanie, które stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych przedstawione 
przez Przewodniczącą Radną Ewę Sitkiewicz stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

AD. 7 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski odczytał swoje sprawozdanie, które stanowi załącznik nr 
8 do protokołu. 

AD. 8 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski powiedział, że temat przygotowanie miasta do sezonu 
zimowego pod względem artystycznym, turystycznym i bezpieczeństwa był omówiony na wspólnym 
posiedzeniu 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że są czynione starania, żeby sezon można zaliczyć do 
udanych, jednak w dużej mierze zależy to od aury oraz frekwencji przyjeżdżających gości. Zachęcił do 
zadawania pytań do tematu, na które zostaną udzielone odpowiedzi. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Barbara Koczwara odczytała projekt uchwały w w/w sprawie. 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski wobec braku pytań poddał pod głosowanie przedstawiony 
projekt uchwały. 

W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych. Rada Miasta w głosowaniu 15 "za", przyjęła przedstawiony projekt 
uchwały. 

Uchwała nr XII/166/2011 stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

AD. 9 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski powiedział, że z tematem przyjęcie programu 
modernizacji i rozbudowy sieci oświetleniowej na terenie Wisły wiązało się wiele emocji. Poprosił burmistrza 
o przedstawienie oświadczenia w tej sprawie. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że czasami emocje nie muszą występować, gdyby do sprawy 
podchodziło się bardzo merytorycznie. Temat wymaga pewnych aspektów prawnych, które starał się na 
komisjach wypowiedzieć. Odczytał oświadczenie, które stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski podziękował Burmistrzowi i powiedział, że przed 
przystąpieniem do głosowania dopuszcza w tym punkcie debatę. 

Radna Joanna Nogowczyk powiedziała, że dyskusja była faktycznie bardzo burzliwa. Podkreśliła, że nie 
może się zgodzić z punktem drugim oświadczenia, ponieważ samo opracowanie modernizacji i obudowy sieci 
oświetleniowej wymaga faktycznie przeprowadzenia analiz stanu istniejącego, jednak temat był ustalony 
w styczniu na sesji, co jakiś czas temat na sesjach wracał, co jest zapisane w protokołach. Odpowiedzi 
burmistrza były wymijające, nigdy dosłownie nie powiedział, że nie można tego przeprowadzić, zapewniał, że 
rozmowy się toczą. Zapytania i interpelacje ze strony radnych były. Zaznaczyła, że przez tyle czasu można było 
przygotować przynajmniej namiastkę programu na dzisiejsza sesję, odnośnie: przeprowadzenia analizy stanu 
istniejącego, rozpoznania potrzeb. 

Radna Ewa Sitkiewicz odnośnie punktu 2 oświadczenia zapytała: dlaczego nie wcześniej, odnośnie punktu 
3 zapytała: czy istnieje wieloletni program rozbudowy i modernizacji sieci oświetleniowej, zapytała jak się mają 
oszczędności przytoczone w oświadczeniu do tego co było przekazane na komisjach czyli, że w budżecie nie 
ma czegoś takiego jak oszczędności, ponieważ muszą one być momentalnie zapisane po stronie wydatków. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że opracowanie planu modernizacji oraz jego wprowadzenie 
czyli zamiana na nowoczesne energooszczędne oświetlenie, dałoby oszczędności, które można by zainwestować 
w oświetlenie. Nie ma możliwości prawnych na inwestowanie przez miasto na nie swoim majątku, stąd wziął 
się problem. Trwają prace nad utworzeniem programu. 
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Radna Ewa Sitkiewicz powiedziała, że z tego co jej wiadomo to rozmowy z Tauronem trwały od dawna, to 
jest kwestia poprzednich kadencji. Jeśli wiadomo, że Tauron nie jest partnerem do rozmów, zapytała dlaczego 
w takim razie w wieloletnim planie budżetowym nie ma ujętych wydatków na budowę oświetlenia. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że sprawa jest prosta, takie wydatki trzeba uchwalić 
w wieloletnim planie według potrzeb miasta. Do tej pory takich środków nie zaplanowano, propozycja budżetu 
też takich wydatków nie przewiduje. Jest kwestia kiedy będzie nas stać na to, żeby własne, duże środki 
przeznaczyć na rozwój oświetlenia w naszym mieście. Dodał, że jeśli w ubiegłym budżecie byłaby założona 
jakakolwiek kwota na rekonstrukcję oświetlenia lub budowy nowego to zadanie byłoby realizowane 
i wykonane. 

Radna Joanna Nogowczyk powiedziała, że kolejny raz nie może się zgodzić z wypowiedzią dotyczącą 
wieloletniej prognozy finansowej. Zauważyła, że w czasie roku wielokrotnie zmieniano przedsięwzięcia, które 
przekładano do realizacji na kolejne lata w ramach pewnych zależności. Takie zadanie nie było proponowane 
przez burmistrza. Radna zauważyła, iż nie wykorzystano wszystkich możliwości, nie ma informacji na temat 
podejmowania prób pozyskania środków zewnętrznych, na przykład w ramach partnerstwa publiczno-
prawnego. Na terenie miasta robi się wiele inwestycji potrzebnych miastu turystycznemu, trzeba jednak zwrócić 
uwagę na potrzeby mieszkańców. Nie przedstawiono wszystkich poczynań, które mogły być podjęte 
i wyjaśniłyby, że nie można tego zrobić i ustalić programu. Wcześniej uchwalono program dotyczący remontów 
i modernizacji dróg, dlaczego więc nie zaproponowano programu gospodarczego dotyczącego oświetlenia. 
Radna powiedziała, że jest jej przykro, że nie wykorzystano wszystkich możliwości, więc trudno zgodzić się 
z oświadczeniem burmistrza w niektórych punktach. 

Radna Ewa Sitkiewicz powiedziała, że zastanawia się nad punktami oświadczenia, w których burmistrz 
odwołuje się do dyrektora rejonu, do jego zwierzchników, do spotkań… Podkreśliła, że jako gospodarze miasta 
powinniśmy wiedzieć w jakim kierunku chcemy prowadzić modernizację oświetlenia, w których rejonach, 
powinniśmy wskazać i ewentualnie dyskutować te miejsca z Tauronem. Jako gospodarze miasta do tej pory nie 
wiemy, gdzie potrzebujemy lampy, a gdzie potrzebujemy wymienić całą linię, a gdzie wybudować nową. Nie 
ma planu dla nas, dla mieszkańców, który byłby podstawą do rozmów z Tauronem. Podkreśliła, że nie może się 
zgodzić z odwołaniem wyłącznie do braku współpracy z dyrektorami. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że na sesji temat nie został przedstawiony, oświadczenie 
zostało złożone w celu wytłumaczenia z jakiego powodu tak się stało. Temat będzie kontynuowany w innych 
realiach. Podkreślił, że program o drogach można robić bez ograniczeń, bez uzyskiwania zgody z zewnątrz, bo 
jesteśmy właścicielami, natomiast problem oświetlenia jest bardziej związany i trudny. Uwagi przekazywane na 
komisji burmistrz „brał do serca”. W marcu zostanie przedstawiony plan, określone zostaną kierunki 
inwestowania w mieście. Powiedział, że gdyby uważał, że realizacja tematu jest realna, logiczna 
i pierwszoplanowa to zapewnił, że dążyłby do realizacji. Zasugerował zamknięcie tematu, podkreślił, że 
również chciałby spełnić wszystkie życzenia, z którymi mieszkańcy przychodzą, ale trzeba patrzeć realnie. 
Mieszkańcy przychodzą do radnych ze swoimi problemami, życzeniami, a u burmistrza następuje wskazanie 
tego co można wykonać. Zapewnił, że podejmuje starania, aby zadania były realizowane, o czym świadczy 
zrealizowany budżet, w niektórych przypadkach nawet ponad plan, trzeba się starać żeby było dobrze, trzeba 
szukać innych możliwości rozwiązania tego problemu. 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski poprosił Wiceprzewodniczącą o odczytanie projektu 
uchwały oraz przewodniczących komisji, które projekt uchwały opiniowały negatywnie o informację. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Barbara Koczwara odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały nr III/20/2011 Rady Miasta Wisły z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady 
Miasta Wisły na 2011r. 

Radna Grażyna Pruska powiedziała, że Komisja Kultury,… zaopiniowała pozytywnie projektu uchwały. 

Radny Witold Cichy powiedział, że Komisja Gospodarki Komunalnej zaopiniowała projekt uchwały 
w następujący sposób: 4 za, 4 przeciw i 1 wstrzymujący. 

Radna Ewa Sitkiewicz powiedziała, że Komisja Zdrowia… zaopiniowała negatywnie projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski wobec braku pytańpoddał pod głosowanie przedstawiony 
projekt uchwały. 

W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych. Rada Miasta w głosowaniu 9 „za", 4 „przeciw” i 2 „wstrzymujące” 
przyjęła przedstawiony projekt uchwały. 
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Uchwała nr XII/167/2011 stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że bardzo się cieszy, iż takie głosowanie się odbyło, bo ta Rada 
i Burmistrz chcą pracować bardzo prawnie, zgodnie z zapisami w Regulaminu Pracy Rady. Burmistrz 
powiedział, że sprawdził w jaki sposób takich zmian w planie pracy dokonywano w poprzedniej kadencji. 
Poprzednio zmiany tematów nie wchodziły na sesję, zmian dokonywał Przewodniczący w porozumieniu 
z Burmistrzem, radni przychodząc na sesję mieli przygotowany odpowiedni porządek obrad. Teraz o zmianie 
tematu w planie pracy decydują wszyscy radni w głosowaniu nad zmianą uchwały. Działając na podstawie tych 
samych przepisów w poprzedniej kadencji zmian dokonywano na poziomie Przewodniczący – Burmistrz. 

Radny Tomasz Bujok powiedział, że czuje się wywołany do tablicy. Potwierdził, iż rzeczywiście tak było, 
ale zawsze były realizowane punkty z planu pracy. Jeśli zaistniała sytuacja, że jakiś temat nie był przygotowany 
to na komisjach wspólnie decydowano o wykreśleniu tematu. Były to decyzje rady, a nie były podejmowane 
uchwałą tylko dlatego, że takie było wówczas stanowisko pani mecenas. 

Radna Ewa Sitkiewicz powiedziała, że Burmistrz wspomniał o sprawnym działaniu, sprawnej pracy 
i współpracy, temat był podnoszony przez wszystkich, żeby właśnie ta współpraca i praca była sprawna. Na 
wspólnym posiedzeniu komisji wyniknęły wątpliwości co do tej sprawności. Powiedziała, że radnym też zależy 
na sprawnej współpracy, a cały problem wyniknął z tego, że temat nie był przygotowany. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że podniósł kwestię prawnych aspektów a nie sprawnych. 
Zaznaczył, że zmian dokonuje się teraz przez podjęcie uchwały, a poprzednio w sprawie zmian w planie pracy 
uchwały nie były podejmowane. Powiedział, że nie chodziło o sprawność czy uczciwość tylko o kwestię 
prawną. 

Radna Joanna Nogowczyk powiedział, że poczuła się jakby dostała policzek w twarz, poprosiła, żeby ją 
przyjmować taką jaka jest, bo nikogo nie obraża. Zauważyła, że temat powinien się zakończyć przyjęciem 
uchwały, a Burmistrz nie potrzebnie „włożył kij w mrowisko”. Każdy z radnych chce się wywiązać z tego co 
obiecał w kampanii, wiadomo że nie wszystko jest możliwe, ale chodzi właśnie o współpracę. Współpraca 
bardzo często jest taka, że jeśli coś jest ze strony Burmistrza, na co się radni zgodzą to jest w porządku, ale 
w momencie kiedy radni mają inne zdanie to niestety… Ostatnie stwierdzenie Burmistrza, wyrażone po 
głosowaniu kiedy większość zagłosowała „za”, że to już jest dobra współpraca. Podkreśliła, że radni nie zawsze 
muszą się zgadzać z propozycjami Burmistrza. Powiedziała, że na ten temat zdania nie zmieni, że nie 
wykorzystano wszystkich możliwości, radnym nie przekazano wszystkich aspektów dlaczego nie było możliwe 
przygotowanie tematu. Nad pewnymi etapami programu można było popracować, bo czasu było dużo. 
Odnosząc się do zmian w planie pracy, powiedziała, że jeśli coś jest przyjmowane uchwalą to również uchwałą 
powinno być zmieniane, a sprawa po raz pierwszy wyszła przy absolutorium. 

Radny Tomasz Bujok powiedział, że myślał iż dzisiaj w ogóle się nie odezwie, bo na komisji powiedział już 
swoje zdanie, ale uzupełniając, powiedział do Radnej Nogowczyk, że jeśli chodzi o aspekt prawny, o którym 
Burmistrz bardzo szeroko mówi, to było wiadomo, że takich możliwości nie ma już w czerwcu albo najpóźniej 
w miesiącu sierpniu. Burmistrz wówczas o tym mówił na jednej z tych sesji, co jest zapisane w protokole. 
Przypomniał, że plan pracy wskazywał ten temat, a w zagadnieniach wskazano na możliwości pozyskanie 
środków z Unii Europejskiej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, być może takie możliwości są, 
co można było sprawdzić, ale widocznie nikt się nad tym tematem nie pochylił. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że jest mu bardzo przykro, bo nie chciał nikogo urazić. 
Powiedział, że sprawę należy zakończyć. Podkreślił, że nie miał zamiaru nikogo na tej sali obrażać. Powiedział, 
że stara się wszystko robić przy współpracy z Radą, po to żeby było bardzo sprawnie. Natomiast nie będzie 
walczył z odczuciami czy można było zrobić cos więcej. Tematu nie udało się przygotować na październik, miał 
nadzieję, że ostatnim ratunkiem będzie spotkanie z dyrekcją z Krakowa zaplanowanym na październik. Do 
spotkania nie doszło. Odnosząc się do korzystania z funduszy unijnych, powiedział, że gdyby w naszej trudnej 
sytuacji budżetowej to było możliwe to skarbnicy daliby na pewno zielone światło. Powiedział, że każdy ma 
zdecydowanie wyrobione odczucia w tym temacie i poprosił Przewodniczącego i zamknięcie tematu. 

AD. 10.a 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski rozpoczął kolejny punkt i poprosił o wprowadzenie do 
tematu wyrażenie zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości lokalowych, stanowiących 
własność Gminy Wisła w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony do 3 lat. 
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Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że uchwały są wprowadzone w związku z wnioskami ze 
wspólnych komisji. W zamian za jedną proponowaną wcześniej uchwałę wprowadza się dwie uchwały: tę 
i następną. Uchwały te różnicują okres, na który Burmistrz może zawrzeć umowy na bezprzetargową dzierżawę 
na okres 3 i na okres 10 lat. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Barbara Koczwara odczytała załącznik do uchwały wymieniając 
lokale, których dotyczy uchwała, następnie odczytała projekt uchwały w w/w sprawie. 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski wobec braku pytańpoddał pod głosowanie przedstawiony 
projekt uchwały. 

W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych. Rada Miasta w głosowaniu 14 "za" i 1 „przeciw” przyjęła 
przedstawiony projekt uchwały. 

Uchwała nr XII/168/2011 stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

AD. 10.b 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski poprosił o wprowadzenie do tematu wyrażenia zgody na 
zawarcie kolejnych umów dzierżawy gruntów, stanowiących własność Gminy Wisła w trybie 
bezprzetargowym, na czas oznaczony do 10 lat. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że w tej uchwale chodzi o dzierżawę gruntów gminnych 
w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Barbara Koczwara odczytała załącznik do uchwały wymieniając 
grunty, których dotyczy uchwała, następnie odczytała projekt uchwały w w/w sprawie. 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski wobec braku pytańpoddał pod głosowanie przedstawiony 
projekt uchwały. 

W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych. Rada Miasta w głosowaniu 13 "za", i 2 „przeciw” przyjęła 
przedstawiony projekt uchwały. 

Uchwała nr XII/169/2011 stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

Radna Ewa Sitkiewicz powiedziała, że głosowała „przeciw”, dlatego że dwie osoby wnioskowały 
o wydzierżawienie użytkowanego terenu na 10 lat, a nie do 10 lat, a tutaj zapisano do 10 lat. Gdyby był zapis na 
10 lat dawałoby to większą pewność, że rzeczywiście dostaną nieruchomości na 10 lat. 

Radna Joanna Nogowczyk powiedziała, że głosowała „za” mając nadzieję, że Burmistrz podpisze umowy 
na 10 lat, zgodnie z wnioskami, tak jak deklarował na komisjach wspólnych. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek zapewnił, że tak będzie. 

AD. 10.c 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski poprosił o wprowadzenie do tematu określenia górnych 
stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych oraz za 
opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportowanie nieczystości ciekłych, zwracając uwagę na to, że 
jedna stawka w projekcie uchwały została błędnie wpisana, została już poprawiona. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że projekt tej uchwały był zdjęty z obrad na poprzedniej sesji, 
z uwagi na brak publikacji ogłoszenia urzędowego. Uchwała reguluje na terenie miasta górne stawki opłat, 
których nie mogą przekraczać firmy działające na naszym terenie. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Barbara Koczwara odczytała projekt uchwały w w/w sprawie. 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski wobec braku pytańpoddał pod głosowanie przedstawiony 
projekt uchwały. 

W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych. Rada Miasta w głosowaniu 15 "za", jednogłośnie przyjęła 
przedstawiony projekt uchwały. 

Uchwała nr XII/170/2011 stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

AD. 10.d 
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Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski poprosił o wprowadzenie do tematu zmiany uchwały nr 
XI/146/2011 Rady Miasta Wisły z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wysokości dziennych 
stawek opłaty miejscowej, zarządzania poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów 
i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej. 

Zastępca Skarbnika Miasta Damian Cieślar powiedział, że nie wprowadzono w projekcie zmian 
w stosunku do tego co zostało omówione na wspólnym posiedzeniu komisji. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Barbara Koczwara odczytała projekt uchwały w w/w sprawie. 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski wobec braku pytańpoddał pod głosowanie przedstawiony 
projekt uchwały. 

W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych. Rada Miasta w głosowaniu 15 "za", jednogłośnie przyjęła 
przedstawiony projekt uchwały. 

Uchwała nr XII/171/2011 stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

AD. 10.e 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski poprosił o wprowadzenie do tematu nadanie Statutu 
Wiślańskiemu Centrum Kultury. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że zmiany były omówione na wspólnym posiedzeniu komisji, 
ale poprosił Panią Dyrektor o krótkie wprowadzenie. 

Dyrektor Wiślańskiego Centrum Kultury Maria Bujok powiedziała, że jeśli instytucja kultury prowadzi 
działalność inną niż kulturalna, to zgodnie z ustawą w statucie powinien być stosowny zapis. Taki zapis 
wprowadzono z uszczegółowieniem tej działalności. Wprowadzono też zapis dający możliwość powołania 
i odwołania zastępcy dyrektora WCK, pozostałe zmiany są bardziej kosmetyczne. 

Radna Ewa Sitkiewicz powiedziała, że będzie głosować przeciwko dlatego, że w Wiślańskim Centrum 
Kultury jest dodatkowy pracownik, o czym wszyscy wiedzą, natomiast powołanie stanowiska zastępcy 
dyrektora będzie się wiązać z kolejnymi nakładami na zwiększenie pensji. Zapytała, czy w momencie szukania 
oszczędności stać budżet miasta na dodatkowe wydatki. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Barbara Koczwara odczytała projekt uchwały w w/w sprawie. 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski wobec braku pytańpoddał pod głosowanie przedstawiony 
projekt uchwały. 

W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych. Rada Miasta w głosowaniu 8 "za", 4 „przeciw” i 3 „wstrzymujące” 
przyjęła przedstawiony projekt uchwały. 

Uchwała nr XII/172/2011 stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

AD. 10.f 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski poprosił o wprowadzenie do tematu określenia trybu prac 
nad projektem uchwały budżetowej. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, żeby uchwalić najważniejszą uchwałę czyli budżet trzeba 
najpierw ustalić tryb prac. Po dyskusjach nad projektem tej uchwały, które odbyły się na wspólnych komisjach 
dokonano w projekcie pewnych korekt jeśli chodzi o daty. Uchwała budżetowa, zgodnie ze zwyczajem, będzie 
przedstawiana na grudniowej sesji. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Barbara Koczwara odczytała projekt uchwały w w/w sprawie. 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski wobec braku pytańpoddał pod głosowanie przedstawiony 
projekt uchwały. 

W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych. Rada Miasta w głosowaniu 15 "za", jednogłośnie przyjęła 
przedstawiony projekt uchwały. 

Uchwała nr XII/173/2011 stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski poprosił przewodniczących komisji, żeby zwołali 
posiedzenia komisji zgodnie z terminami wskazanymi w uchwale. 
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AD. 10.g 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski poprosił o wprowadzenie do tematu uchwalenia zmiany 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wisły obejmującego obszar 
„Wisła Jawornik-Rowienki”. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że plan musi być zgodny ze studium uwarunkowań, które 
zawiera pewne zapisy o kierunkach rozwoju. Czasem jest taka sytuacja, że uchwalenie planu, zgodnie 
z wnioskami, musi być poprzedzone zmianą studium. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Barbara Koczwara odczytała projekt uchwały w w/w sprawie. 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski wobec braku pytańpoddał pod głosowanie przedstawiony 
projekt uchwały. 

W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych. Rada Miasta w głosowaniu 15 "za", jednogłośnie przyjęła 
przedstawiony projekt uchwały. 

Uchwała nr XII/174/2011 stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

AD. 10.h 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski poprosił o wprowadzenie do tematu wyrażenia zgody na 
nabycie przez Gminę Wisła prawa własności nieruchomości położonych w Wiśle. 

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości Krzysztof Lipiński powiedział, że 
uchwała składa się z dwóch części, ponieważ dotyczy dwóch fragmentów dróg. Jeden fragment jest położony na 
tzw. „Zieleńskiej Polanie”, jest to odcinek prowadzący od ul. Malinka, przez nieruchomość Państwa Madziów, 
jest to istniejąca droga, której sprawa wykupu toczyła się od kilku lat. Właściciele zgodzili się na sprzedaż tej 
drogi miastu za cenę ustaloną w operacie szacunkowym. Drugi fragment drogi ok. 148m2 , jest małym 
fragmentem ul. Cieńkowskiej, który będzie wykupiony po cenie 30 zł za m2 . 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Barbara Koczwara odczytała projekt uchwały w w/w sprawie. 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski wobec braku pytańpoddał pod głosowanie przedstawiony 
projekt uchwały. 

W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych. Rada Miasta w głosowaniu 15 "za", jednogłośnie przyjęła 
przedstawiony projekt uchwały. 

Uchwała nr XII/175/2011 stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

AD. 10.i 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski poprosił o wprowadzenie do tematu zmiany budżetu 
miasta na rok 2011. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek poprosił o zadawanie pytań, na które skarbnicy udzielą odpowiedzi. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Barbara Koczwara odczytała projekt uchwały w w/w sprawie. 

Radna Grażyna Pruska podkreśliła, że 5,7 mln długu stanowi około 10-12% naszego budżetu czym jest 
zaniepokojona w obliczu europejskiego i światowego kryzysu. 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski wobec braku pytańpoddał pod głosowanie przedstawiony 
projekt uchwały. 

W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych. Rada Miasta w głosowaniu 15 "za", jednogłośnie przyjęła 
przedstawiony projekt uchwały. 

Uchwała nr XII/176/2011 stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski w imieniu wszystkich, podziękował Radnemu 
Władysławowi Pilchowi za pyszne produkty, którymi częstuje. 

PRZERWA W OBRADACH 

AD. 11.a 
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Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski poprosił Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej 
o wprowadzenie do tematu. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Radna Joanna Nogowczyk powiedziała, że sprawa była 
przedmiotem obrad poprzedniej sesji. Obecnie można już zając stanowisko i udzielić odpowiedzi. Odczytała 
projekt uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na wniosek Pani Beaty Lazar PUB Pizzeria Coloratta 
w sprawie przedłużenia dzierżawy terenu wraz załącznikiem stanowiącym projekt odpowiedzi. 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski wobec braku pytańpoddał pod głosowanie przedstawiony 
projekt uchwały. 

W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych. Rada Miasta w głosowaniu 15 "za", jednogłośnie przyjęła 
przedstawiony projekt uchwały. 

Uchwała nr XII/177/2011 stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

AD. 11.b 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Radna Joanna Nogowczyk odczytała projekt uchwały w sprawie 
udzielenia odpowiedzi na wniosek Pana Marcina Turonia dotyczący uzupełnienia odpowiedzi na skargę. 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski wobec braku pytańpoddał pod głosowanie przedstawiony 
projekt uchwały. 

W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych. Rada Miasta w głosowaniu 14 "za", przyjęła przedstawiony projekt 
uchwały. 

Uchwała nr XII/178/2011 stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

AD. 12 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski rozpoczynając kolejny punkt porządku obrad poprosił 
o zadawanie pytań. 

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Nr 3 Aniela Niemczyk zapytała czy prace przy budowie kanalizacji na 
ul. Wańkowskiej zostały już zakończone, ponieważ pozostał tam duży nieporządek. 

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Środowiska Ewa Ples powiedziała, że prace na tamtym 
odcinku zostały zakończone, ale jest problem z przebiegiem sieci przez jedną z nieruchomości, której 
właściciele nie wyrażają zgody na przebieg przyłącza. Trwają w tej sprawie rozmowy. Zapewniła, że teren 
zostanie uporządkowany. 

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Nr 3 Aniela Niemczyk powiedziała, że w przyszłym roku jest 
planowana budowa wyciągu przez Hotel Stok, przez co na pewno ulegnie zniszczeniu droga, na której w tym 
roku położono nowe płyty. Zapytała czy istniej sposób w jaki można by zabezpieczyć późniejszą naprawę tej 
drogi. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że takie kwestie można zawrzeć w porozumieniu, w którym 
inwestor zobowiązuje się do odtworzenia nawierzchni drogi. Podobna sytuacja miała miejsce przy budowie 
kanalizacji czy przy organizacji rajdu. 

Radna Barbara Kędzior zapytała czy prawdą jest to co zapisał Burmistrz w swoim sprawozdaniu jeśli 
chodzi o zakres działania Referatu RGŚ dotyczący odbioru kanalizacji na ul. Bukowej. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek zapewnił, że w sprawozdaniu są zapisy zgodne z prawdą. Na ul. Bukowej 
realizowano trzy zadania równocześnie, dotyczące kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz gazowej. 

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Środowiska Ewa Ples powiedziała, że firma wykonująca 
prace przy budowie kanalizacji ma termin na ich zakończenie do 30 listopada. Na placu budowy okazało się 
jednak, że jest mały problem, ponieważ napotkano rurę, która nie była zewidencjonowana na mapach, 
w związku z tym, prace mogą się o parę dni przesunąć. Zaznaczyła, że na tej ulicy trwają również prace 
związane z układaniem kabla telekomunikacyjnego. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że w związku z tym iż te sieci nie mogą ze sobą kolidować, 
wymagane jest odpowiednie ich ułożenie. 

Radna Barbara Kędzior zapytała czego dotyczy opiniowanie wniosków na zmianę zezwoleń na 
wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na liniach powiatowych. 
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Kierownik Referatu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej Małgorzata Szalbot powiedziała, że 
chodzi o dostosowanie do potrzeb uczniów rozkładów jazdy autobusów. 

Radny Jan Szalbot zapytał, czy inwestycje na ul. Bukowej nie mogły być jednak prowadzone 
w porozumieniu, czy nie można było połączyć pewnego zakresu prac, na przykład zebrania nawierzchni 
z kostki brukowej, składowania jej na jednym miejscu. Radny zauważył, że każda z firm miała w przetargu 
ułożenie na nowo kostki przez co podwyższała koszt inwestycji. Powiedział, że może się okazać, że 
w przyszłym roku pojawi się w budżecie zadanie: odnowa nawierzchni na ul. Bukowej za 2 miliony i trzeba 
będzie za tym głosować, bo droga się może nie nadawać do użytkowania. Radny powiedział, że on tego nie 
rozumie, bo jest młody, ale wydaje się, że można było kostkę ułożyć w przetargu z gwarancją i efekt byłby 
lepszy. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że nie znaczy, że młody nie może rozumieć. Zauważył, że nie 
wszystkie przetargi ogłaszano w tym roku. 

Zastępca Skarbnika Miasta Damian Cieślar powiedział, że miasto prowadziło dwa przetargi: jeden 
w ubiegłym, a drugi w tym roku. Powiedział, że łączenie inwestycji nie jest do końca oczywiste ze względu na 
odpowiedzialność, która bywa dostosowana do danego zakresu robót. 

Radny Jan Szalbot zapytał jaki jest procent egzekwowania gwarancji w Mieście Wisła. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że myśli że 100%. Zapewnił, że jeśli znajdą się dwa miliony do 
zainwestowania na drogach, to nie będą przeznaczone na ul. Bukową. 

Zastępca Skarbnika Miasta Damian Cieślar powiedział, że przy robotach budowlanych, co roku 
zamawiającemu przysługuje przegląd roczny, usterki są usuwane w wyznaczonym terminie, brak ich usunięcia 
w terminach umownych skutkuje naliczaniem kar umownych. Ostatni przegląd jest dokonywany przed 
zakończeniem okresu gwarancji, który zwalnia danego wykonawcę z gwarancji. Ostatni przegląd jest 
dokonywany w obecności przedstawicieli wykonawcy, inspektora nadzoru i inwestora. 

Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 4 Henryk Sztwiertnia zapytał kto ustawił znak nakazujący jazdę na 
łańcuchach w zimie na ul. Kasztanowej. Zapytał czy ustawienie znaku zostało przemyślane, czy nie lepsza 
byłaby tablica informująca o zalecanej jeździe na łańcuchach. 

Kierownik Miejskiej Służby Drogowej Krzysztof Sztajnert powiedział, że w niektórych są tablice 
o zalecanej jeździe na łańcuchach, a w niektórych miejscach są znaki nakazu. Na stromych drogach są znaki 
nakazu. 

Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 4 Henryk Sztwiertnia powiedział, ze jego zdaniem ten znak na ul. 
Kasztanowej powinien być umieszczony wyżej. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że trzeba rozpoznać miejsca w których są umieszczone znaki 
nakazu. 

Radny Tomasz Bujok przestrzegł przed pochopnym podejmowaniem decyzji, ponieważ ustawianie znaków 
w niektórych miejscach mogło być przemyślane. Podał przykład wspomnianej ul. Kasztanowej, po której zimą 
jeździ dużo wesel, w przypadku kolizji na nieposypanej żużlem drodze odpowiedzialność ponosi zarządca 
drogi, gdyż droga nie jest w tym momencie właściwie utrzymana. Powiedział, że trzeba sobie zadać pytanie czy 
chcemy brać na siebie taką odpowiedzialność, że w każdym miejscu, gdzie dojdzie do takiej sytuacji, 
mieszkańcy będą egzekwować to od miasta. Zauważył, że takich miejsc, gdzie mieszkańcy nie chcą posypywać 
drogi żużlem we własnym zakresie jest naprawdę dużo. Powiedział, że ustawianie znaków nakazu jest w jakimś 
stopniu uzasadnione, można przemyśleć czy nie dodać jeszcze innych tabliczek lub szukać jeszcze innego 
rozwiązania tego problemu. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że nie zauważył znaku nakazu tylko tabliczki zalecające 
używanie łańcuchów. Powiedział, że porozmawia z Kierownikiem w tej sprawie i sprawa zostanie 
przemyślana. 

Radna Grażyna Pruska powiedziała, że na terenie miasta nie ma znaków ostrzegających przed zwierzyną 
leśną. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że takie znaki są umieszczane raczej poza terenami 
zabudowanymi, na drogach na których jeździ się z większą prędkością niż po mieście. 
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Radna Ewa Sitkiewicz stwierdziła, że ogłoszono przetarg na wynajem pomieszczeń Restauracji Domu 
Zdrojowego i sali kinowej. Powierzchnia Domu Zdrojowego łącznie z piwnicami wynosi 546,97m2 , a sala 
kinowa ma powierzchnię 416 m2 co razem daje około 950 m2 , cena wywoławcza netto wynosi 7.300 zł. 
Zapytała na jakiej podstawie ustalono taką cenę wywoławczą za obiekt położony w centrum. Powiedziała, że 
Gminna Spółdzielnia za halę o powierzchni 400m2 życzy sobie 10.000 zł. Poprosiła o odniesienie się do 
tematu. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że bardzo trudno się odnosić, ponieważ trudno jest 
porównywać restaurację i salę przeznaczoną na działalność kulturalną z salą typowo handlową. Powiedział, że 
z analizy tematu wyniknęło, że cena bazowa powinna być ustalona na takim właśnie poziomie. Powiedział, że 
przetarg zweryfikuje czy cena była trafnie ustalona. 

Radny Tomasz Bujok powiedział, że ma wątpliwości, które wyniknęły po rozmowie z jednym z oferentów, 
który zwrócił uwagę, że przetarg nie jest do końca przemyślany, ponieważ trudno ustosunkować się do 
dokumentacji, żeby oferta była w jakiś sposób wiążąca. Na przykład w jaki sposób będą rozliczane 
zainwestowane środki w salę wielofunkcyjną, albo w jaki sposób będzie oceniany projekt tego 
zagospodarowania, gdyż podano tylko punktację od 1 do 3. Powiedział, że wszystko w tym przetargu jest na 
zasadzie uznaniowej, brakuje konkretnych zasad, nie wiadomo czym się będzie kierowała komisja wybierając 
ofertę. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że był tam jeszcze dołączony wzór umowy. Komisja będzie się 
starała wybrać jak najlepszą ofertę. Rozliczenie zainwestowanych środków będzie regulowała umowa. 

Kierownik Referatu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej Małgorzata Szalbot powiedziała, że 
w projekcie umowy jest zapis mówiący o tym, że mają być przedłożone rachunki. Gdyby zaistniała sytuacja, że 
poniesiony koszt będzie niższy od deklarowanego to zostanie naliczone odszkodowanie w wysokości 
wyrównującej różnicę. 

Radny Tomasz Bujok powiedział, że taki zapis faktycznie jest w umowie. Powiedział, że jeśli na przykład 
za montaż czterech gniazdek będzie przedłożony rachunek za 150.000 zł to czy zostanie przyjęty, a jeśli nie to 
zapytał w jaki sposób będzie zakwestionowane wykonanie tej inwestycji. Powiedział, że zapis powinien być 
uściślony na przykład w oparciu o średnie ceny roku dotyczące materiałów i robót, po to żeby ceny za 
roboczogodziny nie były zawyżane. Przecież inwestor może się z wykonawcą umówić, że zapłaci za godzinę 40 
zł zamiast 20 za roboczogodzinę. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że czasem na tej sali jest za dużo filozofii, zauważył że każdy 
przetarg można unieważnić, jeżeli w ofercie byłyby zawyżone ceny, to inspektorzy przy rozstrzyganiu przetargu 
zwrócą na to uwagę, bo nie chodzi o ofertę ze złotymi podłogami czy gniazdkami. Poprosił, żeby zaczekać do 
czasu rozstrzygnięcia przetargu, wówczas będzie wszystko wiadomo co do ofert, również co do umowy, której 
zapisy będą jawne. Zapewnił, że chciałby żeby ofert było jak najwięcej, jeśli jednak będą mało 
satysfakcjonujące to przetarg trzeba będzie unieważnić, tak jak na wynajem Hali Parkowej. 

Radny Tomasz Bujok ustosunkowując się do wspomnianej przez Burmistrza filozofii, powiedział, że 
widocznie Burmistrz nie przeczytał do końca regulaminu i umowy, bo nigdzie nie wskazano, że oferent ma 
przedstawić kosztorys w oparciu, o który będzie oceniana oferta. Tylko dopiero w momencie wykonania robót, 
czyli dawno po podpisaniu umowy przedstawi materiał do rozliczenia. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek zauważył, że umowa jeszcze nie została podpisana, przetarg jeszcze nie jest 
rozstrzygnięty. Wspomniał, że dzwonił nawet piosenkarz Michał Wiśniewski i pytał o przetarg. 

Kierownik Referatu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej Małgorzata Szalbot poprosiła radnych, 
że jeśli dzwonią oferenci z pytaniami, to żeby kierować ich do Urzędu, bo wówczas będzie można się 
ustosunkować do pytań. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek potwierdził, że taka ścieżka byłaby najbardziej właściwa. 

Radna Dorota Chmiel zapytała czy wynajem okrąglaka w parku będzie możliwy na sezon zimowy. 

Kierownik Referatu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej Małgorzata Szalbot powiedziała, że 
został ogłoszony na 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, jeżeli będą oferenci to po 15 
grudnia będzie można podpisać umowę. Jedna propozycja już wpłynęła. 

Radna Dorota Chmiel zapytała ile kosztuje jeden kilowat prądu spożytkowany na działalność gospodarczą. 
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Radna Joanna Nogowczyk powiedziała, że z takim pytaniem trzeba się zwrócić do energetyki, ponieważ 
każdy prowadzący działalność gospodarczą ma prawo wyboru dostawcy energii elektrycznej. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek wyjaśnił, że miasto ogłasza przetarg na dostawcę energii. Powiedział, że 
Stowarzyszenie zastanawia się nad wspólnym wystąpieniem gmin i negocjacjami cen na energię w przyszłym 
roku, być może jest to szansa na uzyskanie atrakcyjniejszych cen. 

Radna Dorota Chmiel zapytała ile miasto płaci za kilowat. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że cenę musi sprawdzić, bo dzisiaj nie jest w stanie się 
odpowiedzieć. 

Dyrektor WCK Maria Bujok powiedziała, że Wiślańskie Centrum Kultury refakturuje przedsiębiorców 
prowadzących działalność w parku na podstawie zużycia energii z podliczników po cenie energii z faktury, 
którą wystawia dostawca energii, nie dolicza się żadnej prowizji, ani narzutów. Można natomiast obciążyć 
odsetkami za zwłokę, na mediach nie zarabiamy. 

Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 4 Henryk Sztwiertnia powiedział, że na podstawie ustawy na energii 
elektrycznej nie można zarabiać. 

Radna Dorota Chmiel powiedziała, że powstała zabudowa na terenie parafii w krzakach koło parkingu, 
która wygląda dziwnie. Zapytała, jaki miasto ma wpływ na estetykę tego czegoś co powstało, w krzakach stoją 
ławki, a wokół ławek jest niesamowity bałagan. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek potwierdził, że widok rzeczywiście nie jest dobry, w związku z tym, że 
miasto nie jest właścicielem terenu nie było możliwości zajęcia stanowiska w tej sprawie. 

Radny Tomasz Bujok zapytał czy miasto wystąpiło na nadzoru budowlanego z pytaniem czy obiekt powstał 
legalnie. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek stwierdził, że nie występowano do tej pory. 

Radna Dorota Chmiel powiedziała, że na wyjeździe z ul. Konopnickiej leży coś, nie wiadomo co. Zapytała 
w jakim celu to tam leży. 

Kierownik Miejskiej Służby Drogowej Krzysztof Sztajnert powiedział, że zamontował to Powiatowy 
Zarząd Dróg w celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszych stojących na chodniku, ponieważ duże samochody 
i autobusy, jeśli się źle ustawią to tył tych pojazdów przy skręcie zachodzi na chodnik. Jednak co jakiś czas ta 
odbojnica jest wyrwana, po czym jest montowana na nowo. Potrzeba prawdopodobnie solidniej zamontować to 
urządzenie. 

Radna Ewa Sitkiewicz zapytała czy to prawda, że miasto zrezygnowało z urządzeń GPS w pojazdach 
odśnieżających. 

Kierownik Miejskiej Służby Drogowej Krzysztof Sztajnert powiedział, że do tej pory nic takiego nie 
miało miejsca. 

Radna Dorota Chmiel powiedziała, że jeśli pensum godzin dla psychologów i pedagogów w szkołach 
zostanie zwiększone to będą odchodzić z pracy. 

Radny Jan Szalbot zapytał ile miasto utrzymuje punktów świetlnych i ile to rocznie kosztuje. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że na komisji w maju podano liczbę 1078 sztuk, na dzień 
dzisiejszy jest płacone miesięcznie 11,20 zł brutto, co miesięcznie wynosi 30.000 zł za miesiąc za konserwację 
plus energię elektryczną. 

Radny Jan Szalbot zapytał w jaki sposób miasto egzekwuje od energetyki kwestię konserwacji i remontów 
punktów świetlnych. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że raz do roku jest robiona raz w roku, lampy uszkodzone 
ulegają wymianie, ale skuteczność na pewno nie jest stuprocentowa. 

Radny Jan Szalbot powiedział, że miasto powinno egzekwować, bo za to płaci. zapisać zero procent. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że miasto płaci za bieżącą konserwację. Obecnie ceny są 
negocjowane. 



Id: 1FEF62A8-8546-4D0D-8919-743F4F07E9C9. Podpisany Strona 14

Radna Joanna Nogowczyk zapytała w jaki sposób są sprawdzane punkty świetlne i jak często te kontrole są 
wykonywane. 

Komendant Straży Miejskiej Andrzej Gańczarczyk powiedział, że dwa razy do roku na wniosek Pana 
Kierownika Badury jest wykonywany objazd. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek polecił, żeby strażnicy podczas patroli wieczornych zwracali na ten 
problem uwagę. Poprosił też radnych i przewodniczących, żeby takie przypadki zgłaszali. 

Radna Alicja Pilch powiedziała, że na ulicy Czarne od wjazdu na ul. Skalną o wjazdu do Pod Baraniej jest 
przynajmniej 30 punktów świetlnych, które nie świeca od początku listopada. Poprosiła o załatwienie sprawy. 

Radna Joanna Nogowczyk zapytała czy będzie zmiana projektanta planu zagospodarowania przestrzennego 
dla dużego obszaru Wisły oraz czy termin jego sporządzenia ulegnie przez to wydłużeniu. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że możliwe iż tak będzie. Odmówił projektantowi spotkania, 
ponieważ w pierwszej kolejności czeka na odpowiedź na pismo, w którym podnoszono parę niepokojących 
argumentów. 

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości Krzysztof Lipiński powiedział, że jest 
zagrożenie dochowania terminu przez projektanta, termin zakończenia prac miał być 30 listopada. Powiedział, 
że na grudniowych komisjach będzie przedstawiony pełny obraz. Niewykluczone, że przetarg będzie musiał być 
powtórzony. 

Radny Jan Szalbot zapytał, czy miasto może kupować nieruchomości za cenę wyższą niż w operacie 
szacunkowym. 

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości Krzysztof Lipiński powiedział, że taka 
sytuacja może mieć miejsce po uzyskaniu zgody Rady Miasta. 

AD. 13 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski poprosił Wiceprzewodniczącą Rady Miasta Barbarę 
Koczwarę o odczytanie odpowiedzi na zgłoszone na poprzedniej sesji interpelacje: 

Wiceprzewodnicząca Rady Barbara Koczwara odczytała odpowiedzi na interpelacje: Radnej Ewy 
Sitkiewicz w sprawie skwerku w dolinie Jawornik, która stanowi załącznik nr 23 do protokołu, Radnej Ewy 
Sitkiewicz w sprawie progów zwalniających na ulicy Cieślarów, która stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

Radna Ewa Sitkiewicz odnosząc się do odpowiedzi na drugą interpelację, zapytała kto jest autorem tych 
powalających argumentów. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że Burmistrz Miasta Wisły. 

Radna Ewa Sitkiewicz zapytała czy taka odpowiedź ma dotrzeć do wyborców Burmistrza w Jaworniku. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek poprosił o przekazanie informacji, że Burmistrz nie widzi możliwości 
umieszczenia progu w tamtym miejscu. 

Radna Ewa Sitkiewicz podziękowała Burmistrzowi, że dba o zdrowie mieszkańców ul. Cieślarów, a o 
zdrowie mieszkańców osiedla w Centrum, na ul. Lipowej nie. 

Wiceprzewodnicząca Rady Barbara Koczwara kontynuowała odczytywanie odpowiedzi na interpelacje: 
Radnego Janusza Podżorskiego w sprawie remontu drogi ul. Sosnowej, która stanowi załącznik nr 25 do 
protokołu, Radnego Jana Szalbota w sprawie zabezpieczenia wodospadów na potoku Malinka, która stanowi 
załącznik nr 26 do protokołu. Następnie odczytała uzupełnienie do odpowiedzi na interpelację złożoną wspólnie 
z Radną Joanną Nogowczyk w sprawie przejść dla pieszych na ul. Wyzwolenia, która stanowi załącznik nr 
27 do protokołu. 

Radna Joanna Nogowczyk poprosiła o dodatkowe wyjaśnienia zgodnie z paragrafem 26 punkt 7. 
Powiedziała, że na ul. Wyzwolenia są przejścia dla pieszych w miejscach nie spełniających warunków, a we 
wskazanych miejscach nie można wyznaczyć przejść, choć występuje tam zagrożenie dla pieszych. 
Powiedziała, że powinno się po raz kolejny wystąpić z zapytaniem. 

Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 7 Jan Koczwara powiedział, że w takim razie Zarząd Dróg 
Wojewódzkich powinien wybudować chodnik. 

AD. 14 
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Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski zapytał czy ktoś chciałby przekazać komunikat lub 
informację. Zaprosił na spotkanie świąteczne organizowane po sesji w dniu 22 grudnia koszt taki jak 
w ubiegłym roku. Poprosił przewodniczących komisji o dopasowanie terminów posiedzeń komisji do terminu 
sesji, wcześniejszego niż zwykle. 

Dyrektor WCK Maria Bujok zaprosiła na organizowane imprezy: koncert zespołu Meksikanos, wernisaż 
Grupy Twórców Wiślanie, Mikołajkowy Marsz Nording Walking, Biesiada Andrzejkowa, Jarmark Świąteczny. 

Radny Jan Szalbot poprosił o odpowiedź na piśmie w sprawie ambon leśnych. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek poprosił Radnego o złożenie zapytania na piśmie, które zostanie 
przekazane do Wydziału Budownictwa w Starostwie. 

Radny Władysław Pilch zawnioskował o rozeznanie prawnej możliwości montażu kamer na przystankach 
celem zniwelowania powstających tam śmietników. Radny powiedział, że taka inwestycja zwróci się 
w niedługim czasie. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że Komendant Straży Miejskiej jest w trakcie rozpoznawania 
możliwości montażu kamer nie tylko na przystankach, ale i w innych miejscach. Zapewnił, że po rozpoznaniu 
tematu odpowiedź będzie udzielona. 

AD. 15 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski zapytał czy ktoś chciałby złożyć wolny wniosek. 

Radna Ewa Sitkiewicz powiedziała, że w sierpniu wyniknęła sprawa z powtórną zapłatą za wykonanie 
fragmentu drogi w Jaworniku, która nie została do końca wyjaśniona. Zwróciła się do Rady o przegłosowanie 
wniosku do Komisji Rewizyjnej, o przeprowadzenie kontroli w sprawie warunków i realizacji umowy zawartej 
na remont fragmentu drogi powiatowej w Jaworniku w ramach przetargu. Powiedziała, że sensowne byłoby 
wyjaśnienie tej kwestii, żeby w związku z podbramkowym budżetem znaleźć miejsce, w którym pieniędzy nam 
ubyło. 

Radna Joanna Nogowczyk zapytała czy chodzi o 250.000 zł. 

Radna Ewa Sitkiewicz wniosek do Komisji Rewizyjnej o przeprowadzenie kontroli w sprawie warunków 
i realizacji umowy zawartej na remont fragmentu drogi powiatowej w Jaworniku w ramach przetargu. Sprawa 
jest opatrzona w RGŚ numerem 3420. 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski poddał pod głosowanie złożony wniosek. 

Rada w głosowaniu: 12 „za” i 2 „wstrzymujące” poparła złożony wniosek. 

Radna Joanna Nogowczyk w związku z tym, że komisja po raz pierwszy spotkała się z kontrola doraźną, 
poprosiła o przygotowanie informacji o względach formalnych kontroli, uprawnieniach Komisji Rewizyjnej 
w tym względzie. 

Sekretarz Miasta Jan Cieślar powiedział, że wniosek został przegłosowany co jest równoznaczne 
z włączeniem tego tematu do planu pracy. Trzeba postępować zgodnie z zasadami kontroli, jakie materiały będą 
wymagane takie zostaną przygotowane. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek zapewnił, że radca prawny zajmie się tą sprawą, żeby nie nastąpiły 
uchybienia prawne. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że przy wydatkowaniu środków europejskich pewna ich musi 
być wydatkowana na promocję inwestycji. Poprosił pracowników o wręczenie radnym i przewodniczącym 
zarządów osiedli materiałów reklamujących przedsięwzięcia, które były realizowane w ostatnim czasie. 

AD. 16. 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski zamknął XII sesję Rady Miasta. 

Protokół sporządziła: Inspektor Grażyna Szalbot 
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UCHWAŁA NR XII/176/2011
RADY MIASTA WISŁY


z dnia 24 listopada 2011 r.


w sprawie: zmian budżetu miasta na rok 2011. 


Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz.U. Nr 
142 z 2001r. poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157, z 2009 r. poz. 1240 z późn. zm.). 


Rada Miasta Wisły, 
uchwala co następuje: 


§ 1. 1. Dokonać zmian w załączniku nr 1 "Plan dochodów budżetu miasta na rok 2011" do uchwały budżetowej 
na rok 2011 jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 


2. Ustalić, że plan dochodów po zmianach wynosi 45 108 881,54 PLN 


§ 2. 1. Dokonać zmian w załączniku nr 2 "Plan wydatków budżetu miasta na rok 2011" do uchwały budżetowej 
na rok 2011 jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 


2. Ustalić, że plan wydatków po zmianach wynosi 50 800 121,09 PLN 


§ 3. 1. Ustalić, że w wyniku zmian planu wydatków i dochodów deficyt nie ulega zmianie. 


2. Ustalić, że źródłem pokrycia deficytu w wysokości 5 691 239,55 PLN pozostają: 


1) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 2 748 429,00 
PLN 


2) kredyt bankowy 2 942 810,55 PLN 


§ 4. Zmienić  treść  załącznika  nr  5 do  uchwały  budżetowej  na  rok  2011  „Dochody  i wydatki  związane 
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2011” 
jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 


§ 5. Zmienić  treść  załącznika  nr  8 do  uchwały  budżetowej  na  rok  2011  „Dochody  i wydatki  związane 
z realizacją własnych zadań gmin dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na 2011 r." 
jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 


§ 6. Zmienić treść załącznika nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2011 „Zestawienie planowanych kwot dotacji 
udzielanych z budżetu miasta na 2011 r." jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 


§ 7. Zmienić  treść  załącznika  nr  10  do  uchwały  budżetowej  na  rok  2011  „Wydatki  majątkowe  w budżecie 
miasta na rok 2011” jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. 


§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 


§ 9. Uchwała  wchodzi  w życie  z dniem  podjęcia  i podlega  ogłoszeniu  w Biuletynie  Informacji  Publicznej 
Gminy Wisła oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wiśle. 


 


Przewodniczący Rady Miasta 
Wisły 


Janusz Podżorski







Załączniki binarne


Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/176/2011 z dnia 24 listopada 2011 r.


11 - zalaczniki - zmiany budzetu - 24.11.2011


Zalacznik1.pdf








Dział
Para- 
graf



Źródło zmniejszenie zwi ększenie



630 Turystyka 0,00 800,00



dochody bie żące 0,00 800,00 



0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 800,00



756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od i nnych 
jednostek nieposiadaj ących osobowo ści prawnej oraz wydatki 
związane z ich poborem



0,00 60 000,00



dochody bie żące 0,00 60 000,00 



0430 Wpływy z opłaty targowej 0,00 60 000,00



801 Oświata i wychowanie 0,00 1 544,00



dochody bie żące 0,00 1 544,00 



0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze



0,00 1 544,00



852 Pomoc społeczna 0,00 150,00



dochody bie żące 0,00 150,00 



0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 150,00



Razem: 0,00 62 494,00



Zmiany w planie dochodów bud żetu miasta na rok 2011



Załącznik nr 1 do



Uchwały Rady Miasta



z dnia 24 listopada 2011 r.



Nr XII /176 / 2011



1











Dział
Roz- 
dział



T R E Ś Ć zmniejszenie zwi ększenie



600 Transport i ł ączność 64 460,00



60016 Drogi publiczne gminne 64 460,00



wydatki bie żące 24 500,00



wydatki jednostek budżetowych 24 500,00



- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 24 500,00



wydatki maj ątkowe 39 960,00



- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne) 39 960,00



630 Turystyka 800,00



63095 Pozostała działalno ść 800,00



wydatki bie żące 800,00



wydatki jednostek budżetowych 800,00



- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 800,00



700 Gospodarka mieszkaniowa 39 960,00



70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 39 960,00



wydatki bie żące 4 270,00



wydatki jednostek budżetowych 4 270,00



- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 4 270,00



wydatki maj ątkowe 35 690,00



- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne) 35 690,00



750 Administracja publiczna 12 000,00



75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 12 000,00



wydatki bie żące 12 000,00



wydatki jednostek budżetowych 12 000,00



- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 12 000,00



756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od i nnych jednostek 
nieposiadaj ących osobowo ści prawnej oraz wydatki zwi ązane z ich 
poborem



48 000,00



75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych nale żności bud żetowych 48 000,00



wydatki bie żące 48 000,00



wydatki jednostek budżetowych 48 000,00



- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 48 000,00



801 Oświata i wychowanie 1 544,00



80110 Gimnazja 1 544,00



wydatki bie żące 1 544,00



wydatki jednostek budżetowych 1 544,00



- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1 544,00



Załącznik nr 2 do



Uchwały Rady Miasta



z dnia 24 listopada 2011 r.



Zmiany w planie wydatków bud żetu miasta na rok 2011



Nr XII /176 / 2011



1











852 Pomoc społeczna 150,00



85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby  pobieraj ące niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 
uczestnicz ące w zajęciach w centrum integracji społecznej



150,00



wydatki bie żące 150,00



- wydatki na dotacje na zadania bieżące 150,00



900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 24 500,00



90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 24 500,00



wydatki bie żące 24 500,00



wydatki jednostek budżetowych 24 500,00



- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 24 500,00



Razem 64 460,00 126 954,00



2











Dział
Roz- 
dział



T R E Ś Ć dochody wydatki



600 Transport i ł ączność 1 300 000 1 300 000



60078 Usuwanie skutków kl ęsk żywiołowych 1 300 000 1 300 000



2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin)



1 300 000



Wydatki bieżące: 1 300 000



wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1 300 000



- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1 300 000



801 Oświata i wychowanie 115 180 115 180



80101 Szkoły podstawowe 115 000 115 000



6330
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i 
zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)



115 000



Wydatki majątkowe: 115 000



- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne) 115 000



80195 Pozostała działalno ść 180 180



2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin)



180



Wydatki bieżące: 180



wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 180



- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 180



852 Pomoc społeczna 497 878 497 878



85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby  pobieraj ące 
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia 
rodzinne oraz za osoby uczestnicz ące w zajęciach w centrum integracji 
społecznej



9 594 9 594



2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin)



9 594



Wydatki bieżące: 9 594



wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 9 594



- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 594



85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz enia emerytalne i 
rentowe



82 500 82 500



2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin)



82 500



Wydatki bieżące: 82 500



- świadczenia na rzecz osób fizycznych 82 500



Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą własnych zada ń gmin 
dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z bu dżetu państwa na 2011r.



Załącznik nr 3 do



Uchwały Rady Miasta



z dnia 24 listopada 2011 r.



Nr XII /176 / 2011



1











85216 Zasiłki stałe 112 985 112 985



2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin)



112 985



Wydatki bieżące: 112 985



- świadczenia na rzecz osób fizycznych 112 985



85219 Ośrodki pomocy społecznej 152 586 152 586



2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin)



152 586



Wydatki bieżące: 152 586



wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 152 586



- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 152 586



85295 Pozostała działalno ść 140 213 140 213



2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin)



140 213



Wydatki bieżące: 140 213



- świadczenia na rzecz osób fizycznych 140 213



854 Edukacyjna opieka wychowawcza 44 683 44 683



85415 Pomoc materialna dla uczniów 44 683 44 683



2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin)



44 683



Wydatki bieżące:



świadczenia na rzecz osób fizycznych 44 683



Razem: 1 957 741 1 957 741
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Dział
Roz- 
dział



§ T R E Ś Ć dochody wydatki



010 Rolnictwo i łowiectwo 4 292,75 4 292,75



01095 Pozostała działalno ść 4 292,75 4 292,75



2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami



4 292,75



Wydatki bieżące: 4 292,75



wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 4 292,75



- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 292,75



750 Administracja publiczna 94 120,00 94 120,00



75011 Urzędy wojewódzkie 67 216,00 67 216,00



2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami



67 216,00



Wydatki bieżące: 67 216,00



wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 67 216,00



- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 65 737,00



- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 479,00



75056 Spis powszechny i inne 26 904,00 26 904,00



2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami



26 904,00



Wydatki bieżące: 26 904,00



wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1 624,00



- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 824,00



- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 800,00



świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 280,00



751
Urzędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa



22 170,00 22 170,00



75101 Urzędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa 2 000,00 2 000,00



2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami



2 000,00



Wydatki bieżące: 2 000,00



wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 2 000,00



- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 944,00



- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 056,00



75108 Wybory do Sejmu i Senatu 19 790,00 19 790,00



2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami



19 790,00



Wydatki bieżące: 19 790,00



wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 10 350,00



- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 141,00



- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 209,00



świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 440,00



Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zadań z zakresu administracji rz ądowej 
i innych zleconych gminie odr ębnymi ustawami na rok 2011



z dnia 24 listopada 2011 r.



Załącznik nr 4 do



Uchwały Rady Miasta



Nr XII /176 / 2011
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75109
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewód ztw, wybory wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gmin ne, powiatowe i wojewódzkie



380,00 380,00



2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami



380,00



Wydatki bieżące: 380,00



wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 380,00



- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 380,00



852 Pomoc społeczna 2 358 258,00 2 358 258,00



85212
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego



2 347 358,00 2 347 358,00



2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami



2 347 358,00



Wydatki bieżące: 2 347 358,00



wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 2 347 358,00



- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 86 424,00



- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 946,00



- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 252 988,00



85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby  pobieraj ące niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 
uczestnicz ące w zajęciach w centrum integracji społecznej



7 700,00 7 700,00



2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami



7 700,00



Wydatki bieżące: 7 700,00



wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 7 700,00



- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 700,00



85295 Pozostała działalno ść 3 200,00 3 200,00



2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami



3 200,00



Wydatki bieżące: 3 200,00



świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 200,00



Razem: 2 478 840,75 2 478 840,75



Dochody do odprowadzenia do bud żetu państwa:



750 Administracja publiczna 600



75011 Urzędy wojewódzkie 600



0690 Wpływy z różnych opłat 600



852 Pomoc społeczna 11 000



85212
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego



11 000



0920 Pozostałe odsetki 1 500



0970 Wpływy z różnych dochodów 1 500



0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 8 000



Razem: 11 600
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I.  Dotacje dla jednostek sektora finansów publiczn ych



I. 1.  Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury



Dział Rozdział §
Jednostka realizuj ąca 



zadanie
Kwota



921 92109 2480 Wiślańskie Centrum Kultury 750 000



921 92116 2480
Miejska Biblioteka Publiczna 
w Wiśle



332 000



I. 2.  Dotacje celowe udzielane innym jednostkom na podstawie ustaw



Dział Rozdział Jednostka otrzymuj ąca Kwota



010 01030 Izba Rolnicza 260



750 75095 Województwo Śląskie 2 650



801 80101 Miasto Ustroń 3 000



801 80104 Miasto Ustroń 24 100



801 80104
Miasto 



Bielsko-Biała
5 200



801 80110 Gmina Skoczów 300



852 85212 Wojewoda Śląski 17 000



852 85213 Wojewoda Śląski 240



852 85216 Wojewoda Śląski 954



851 85154
Ośrodek Przeciwdziałaniu 
Problemom Alkoholowym w 
Bielsku-Białej



6 000



Zestawienie planowanych kwot dotacji 
udzielanych z bud żetu miasta na 2011 r.



Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w 
wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku 
rolnego



Zadanie



Dotacja podmiotowa dla instytucji 
kultury na realizację wydatków 
bieżących związanych z jej 
funkcjonowaniem w zakresie 
upowszechniania kultury



Dotacja podmiotowa dla instytucji 
kultury na realizację wydatków 
bieżących związanych z jej 
funkcjonowaniem w zakresie 
upowszechniania kultury



Zadanie



Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych 
świadczeń



Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych 
świadczeń



Finansowanie lekcji religii prowadzone dla 
dzieci z Wisły przez Gminę Ustroń



Finansowanie kosztów z tytułu uczęszczania 
dzieci z Wisły na naukę religii Kościoła 
Adwentystów Dnia Siódmego



Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych 
świadczeń



Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych 
świadczeń



Finansowanie kosztów z tytułu uczęszczania 
dzieci z Wisły do niepublicznego przedszkola w 
Ustroniu "Chatka Puchatka"



Finansowanie kosztów z tytułu uczęszczania 
dzieci z Wisły do niepublicznego przedszkola w 
Bielsku-Białej



Współpraca z organizacjami prowadzącymi 
działalność w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych



z dnia 24 listopada 2011 r.



Załącznik nr 5 do



Uchwały Rady Miasta
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II.  Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów p ublicznych



Dział Rozdział Kwota



630 63095 20 000



754 75412 350 000



801 80104 209 140



801 80110 23 000



851 85154 5 000



921 92195 13 000



926 92695 57 000



1 818 844



Podmioty nie zaliczane do sektora 
finansów publicznych z którymi gmina 
zawrze umowę na realizację zadań



Jednostka realizuj ąca zadanie



Współpraca z fundacjami 
prowadzącymi działalność w 
zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych



Dotacja podmiotowa dla 
niepublicznego gimnazjum



Zadania własne gminy z zakresu 
upowszechniania kultury i sztuki



Niepubliczne gimnazjum



Niepubliczne przedszkole 
"Stumilowy Las"



Ochotnicza Straż Pożarna w Wiśle 
Centrum



Dotacja celowa dla straży pożarnej 
na dofinansowanie zakupu 
samochodu pożarniczego



Zadanie



Zadania własne gminy z zakresu 
bezpieczeństwa turystów w górach 
i inne zadania z zakresu turystyki



Razem



Dotacja podmiotowa dla 
niepublicznego przedszkola



Zadania własne gminy z zakresu 
upowszechniania kultury fizycznej i 
sportu



Podmioty nie zaliczane do sektora 
finansów publicznych z którymi gmina 
zawrze umowę na realizację zadań



Podmioty nie zaliczane do sektora 
finansów publicznych z którymi gmina 
zawrze umowę na realizację zadań



Podmioty nie zaliczane do sektora 
finansów publicznych z którymi gmina 
zawrze umowę na realizację zadań











Dział Rozdział §
na programy 
finansowane art. 5 
ust 1 pkt 2 i 3



I. WYDATKI NA INWESTYCJE  



1 Modernizacja dróg gminnych 600 60016 6050 300 000,00



2 630 63095 6050 1 000,00



3
Rozbudowa sieci tras turystycznych na 
terenie miasta Wisły



630 63095 6050 500,00



4 700 70095 6050 343 900,00



6 Modernizacja budynku OSP Czarne 754 75412 6050 158 000,00



7 801 80101 6050 1 150 000,00



8 801 80148 6050 8 000,00



9 851 85154 6050 30 000,00



11 900 90001 6050 50 000,00



12 Modernizacja budynku "Dom Zdrojowy" 900 90095 6050 1 000,00



14 900 90095 6050 20 000,00



15 921 92195 6050 133 000,00



16
Modernizacja kompleksu sportowego 
"Jonidło"



926 92695 6050 25 000,00



900 90001 12 569 900,00 11 555 965,00



6050 1 013 935,00



6057 8 506 141,00 8 506 141,00



6059 3 049 824,00 3 049 824,00



18 1 035 100,00 962 986,00



921 92195 660 620,00 588 620,00



6050 72 000,00



6057 429 223,00 429 223,00



6059 159 397,00 159 397,00



926 92695 374 480,00 374 366,00



6050 114,00



6057 280 159,00 280 159,00



6059 94 207,00 94 207,00



19 630 63095 25 000,00 21 000,00



6050 4 000,00



6057 17 850,00 17 850,00



6059 3 150,00 3 150,00



20 750 75095 116 000,00 100 199,00



6050 15 801,00



6057 85 169,00 85 169,00



6059 15 030,00 15 030,00



Załącznik nr 6 do



Uchwały Rady Miasta



z dnia 24 listopada 2011 r.



WYDATKI MAJ ĄTKOWE W BUDŻECIE MIASTA NA ROK 2011



Nr XII /176 / 2011



Inwestycje i 
zakupy 



inwestycyjne



Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła-
etap IV.



Ochrona infrastruktury miasta przed zagrożeniami 
powodziowymi



"Zacznij zwiedzanie Polski od źródeł. Rewitalizacja 
Parku Kopczyńskiego"



Wisła-Nydek: transgraniczny system informacji 
turystycznej



Adaptacja budynków przy ul. Kopydło na cele 
mieszkaniowe



Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 
w Jaworniku



Wykonanie pochłaniacza dla Przedszkola Nr 3 



Modernizacja budynku Przychodni



Wydatki maj ątkowe



w tym:
Lp. NAZWA ZADANIA



Klasyfikacja bud żetowa



17 Rozbudowa sieci wodociągowej  i kanalizacji 
sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap III 



Rozwój infrastruktury okołoturystycznej Miasta Wisły w 
tym:



�  Trasy turystyczne oraz poprawa zagospodarowania 
kompleksu rekreacyjnego Jonidło



"Przystosowanie systemu informatycznego do 
kompleksowego swiadczenia usług drogą 
elektroniczną"



 "MTB Beskidy, czyli rowerem przez Europę - utworzenie i 
promocja tras kolarstwa górskiego - etap 3"



�  Zadaszenie amfiteatru wraz z modernizacją
 zaplecza i zagospodarowaniem otoczenia











21 750 75023 6050 10 000,00



23 900 90095 6050 13 000,00



24 801 80101 6050 245 000,00



102 500,00



801 80101 6050 32 500,00



851 85154 6050 70 000,00



630 63003 241 500,00 236 100,00



6050 5 400,00



6057 118 200,00 118 200,00



6059 117 900,00 117 900,00



27
801 80101 6050 35 000,00



28



926 92695 6050 5 000,00



29 Rozwój infrastruktury okołoturystycznej 
Miasta Wisły - etap II 630 63095 6050 10 000,00



16 628 400,00 12 876 250,00



1 700 70005 6060 0,00



3 750 75023 6060 15 000,00



4 750 75023 6060 0,00



5 801 80148 6060 7 000,00



6 900 90001 6060 50 000,00



852 85295 5 000,00 5 000,00



6067 4 748,60 4 748,60



6069 251,40 251,40



8 801 80148 6060 24 720,00



9 600 60016 6060 14 310,00



10 900 90001 6060 8 500,00



11 801 80110 6060 5 500,00



12



900 90001 6060 89 600,00



13
600 60016 6060 39 960,00



259 590,00 5 000,00



1 754 75412 6230 350 000,00



2 754 75411 6300 11 300,00



361 300,00 0,00



Razem wydatki majątkowe 17 249 290,00 12 881 250,00



Modernizacja placu zabaw przy ZS Nr 1
(w ramach przdsięwziecia WPF - Budowa boisk 
wielofunkcyjnych i placów zabaw dla dzieci)



Zakup pieca konwekcyjnego SP-4 Głębce



Jabłonków-Wisła na turystycznych ścieżkach 
transgranicznych - etap II



Razem 



II. WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE



26



25 Modernizacja placu zabaw przy SP-5
(w ramach przdsięwziecia WPF - Budowa boisk 
wielofunkcyjnych i placów zabaw dla dzieci)



Zakup oprogramowania i licencji



Zakup wyposażenia na oczyszczalnię ścieków



7



"Aktywizacja społeczna i zawodowa na terenie Gminy 
Wisła"  - zakup wzmacniacza



Budowa boisk wielofunkcyjnych i placów zabaw dla 
dzieci - Wisła Czarne 
(w ramach przdsięwziecia WPF - Budowa boisk 
wielofunkcyjnych i placów zabaw dla dzieci)



Poprawa zagospodarowania przed salą gimnastyczną 
SP-5



Razem 



 III. POZOSTAŁE WYDATKI MAJ ĄTKOWE



Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla 
OSP Wisła Centrum



Wykupy nieruchomości 



Razem 



Zakup nieruchomości - pgr pod hydrofornię przy ul. 
Wyzwolenia w ramach zadania "Rozbudowa sieci 
wodociągowej  i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji 
Wisła - etap III" 



Pomoc finansowa na zakup samochodu pożarniczego dla 
PPSP



Zakup tablicy wyników do sali gimnastycznej



Zakup nieruchomości - boczny odcinek ul. Malinka oraz 
fragment ul. Cieńkowskiej



Zakup nieruchomości - fragment ul. Cieńkowskiej



Zakup sprzętu komputerowego



Zakup zmywarki wraz z podstawą SP-4 Głębce



Zakup nieruchomości - pgr pod pompownię ścieków przy 
ul. Letniej w ramach zadania "Rozbudowa sieci 
wodociągowej  i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji 
Wisła - etap III" 



"Wiślański szlak przyrodniczy - ochrona u źródeł"



Zabezpieczenie sieci komputerowej



















Id: MHNJRFZTLHKLZKZAQKAXUOJTQ. Podpisany Strona 1


UCHWAŁA NR XII/177/2011
RADY MIASTA WISŁY


z dnia 24 listopada 2011 r.


w sprawie udzielenia odpowiedzi na wniosek Pani Beaty Lazar PUB Pizzeria Coloratta w sprawie 
przedłużenia dzierżawy terenu 


Na  podstawie  art.  242  §  1 oraz  244  §  2 ustawy  z dnia  14  czerwca  1960  roku  Kodeks  Postępowania 
Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późniejszymi zmianami) 


Rada Miasta Wisły, 
uchwala co następuje: 


§ 1. Udzielić  odpowiedzi  na  wniosek  Pani  Beaty  Lazar  PUB  Pizzeria  Coloratta  w sprawie  przedłużenia 
dzierżawy terenu w treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. 


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Wisły. 


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


 


Przewodniczący Rady Miasta 
Wisły 


Janusz Podżorski







Id: MHNJRFZTLHKLZKZAQKAXUOJTQ. Podpisany Strona 1


Załącznik do Uchwały Nr XII/177/2011


Rady Miasta Wisły


z dnia 24 listopada 2011 r.


Pani Beata Lazar 
PUB Pizzeria Colorata 


Or.RM.0005.31.2011 


Na  sesji  w dniu  24  listopada  2011  roku  Rada Miasta Wisły  podjęła  uchwałę  Nr  XII/169/2011  w sprawie 
wyrażenia  zgody  na  zawarcie  kolejnych  umów  dzierżawy  gruntów  stanowiących  własność  Gminy  Wisła 
w trybie  bezprzetargowym,  na  czas  oznaczony  do  10  lat  w związku,  z którą,  możliwe  jest  bezprzetargowe 
przedłużenie dzierżawy terenu na okres do 10 lat. 








Id: XTZOSVHFXEMDCAPBGIFBDAGOK. Podpisany Strona 1


UCHWAŁA NR XII/178/2011
RADY MIASTA WISŁY


z dnia 24 listopada 2011 r.


w sprawie udzielenia odpowiedzi na wniosek Pana Marcina Turonia dotyczący uzupełnienia odpowiedzi na 
skargę 


Na  podstawie  art.  242  §  1 oraz  244  §  2 ustawy  z dnia  14  czerwca  1960  roku  Kodeks  Postępowania 
Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późniejszymi zmianami) 


Rada Miasta Wisły, 
uchwala co następuje : 


§ 1. Udzielić  odpowiedzi  na  wniosek  Pana  Marcina  Turonia  dotyczący  uzupełnienia  odpowiedzi  na  skargę 
w treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. 


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Wisły. 


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


 


Przewodniczący Rady Miasta 
Wisły 


Janusz Podżorski







Id: XTZOSVHFXEMDCAPBGIFBDAGOK. Podpisany Strona 1


Załącznik do Uchwały Nr XII/178/2011


Rady Miasta Wisły


z dnia 24 listopada 2011 r.


Pan Marcin Turoń 


Or.RM.0005.23.2011 


Odpowiadając  na  Pana  wniosek  z dnia  24  października  2011r.  w sprawie  uzupełnienia  odpowiedzi  Rady 
Miasta  Wisły  z dnia  29  września  2011r.,  Rada  Miasta  informuje,  że: 


ad  1.  Termin  doprowadzenia  terenu  do  stanu  zgodnego  z ustaleniami  planu  miejscowego  zagospodarowania 
przestrzennego dla jednostki strukturalnej L 12 U, ustalony w piśmie z dnia 01 października 2010r., na wniosek 
firmy  użytkującej  nieruchomość  został  przedłużony  do  dnia  31  grudnia  2011r.  tzn.  nie  został  uchylony. 


ad  2.  Wobec  powyższego,  trudno  w jakikolwiek  sposób  odnieść  się  do  „skutecznej  egzekucji”  terminu 
określonego w piśmie z dnia 01 października 2010r. , w związku z treścią pkt. 1. 








Wisła 17.11.2011r 
  
  
  
  
Informacja z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarcz ego i Finansów Miasta 
Panie Przewodnicz ący Wysoka Rado 
  
Komisja pomiędzy Sesjami Rady Miasta odbyła jedno posiedzenie w dniu 17 
listopada w niepełnym składzie osobowym tj. 4radnych obecnych na 5 
  
  
Tematami posiedzenia było 
 1.Informacja o przebiegu realizacji budżetu miasta za 2011r. 
 2.Stan zaawansowania inwestycji miejskich w roku bieżącym roku. 
 3.Sprawy bieżące. 
 
w pkt.1 
Za-ca skarbnika Damian Cieślar przedstawił informację o wykonaniu budżetu Gminy 
Wisła za 3 kwartały 2011r. 
Szczegółowo omówił plan dochodów i wydatków które wyniosły odpowiednio do 
wykonania 79 i 63 procent. 
 
w pkt.2 
 Za-ca skarbnika omówił stan zawansowania inwestycji miejskich gdzie w 
harmonogramie na 23 pozycje 8 pozycji zostało zakończonych. Ponadto udzielił 
informacji na temat  przetargów w 2010 i 2011 roku członkom komisji oraz 
odpowiadał na zadane pytania. 
 
w pkt.3 
Przewodniczący zwrócił się do członków komisji by przygotowali propozycje tematów 
do planu pracy na 2012 rok 
  
  
 Na tym posiedzenie komisji zostało zamknięte 


 


Przewodniczący Komisji 


 


                 Jerzy Mitręga 


 








Informacja z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Komisji Gospodarki 
Komunalnej, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska, 


Rolnictwa i Leśnictwa 
 


 
 
Panie Przewodniczący Wysoka Rado. 
 
Komisja pomiędzy Sesjami Rady Miasta odbyła jedno posiedzenie w dniu16.listopada w 
niepełnym składzie osobowym (6 radnych) 
Tematami posiedzenia były: 
Omówienie i zaopiniowanie propozycji stawek podatkowych na rok 2012 ,oraz 
Sprawy bieżące 
Po rozpoczęciu posiedzenia i przywitaniu gośći  komisję tym razem prowadził zastępca-  do 
pierwszego tematu jako ,że stawki już zostały  uchwalone ,można było tylko przedstawić 
refleksje na temat podatków 
W sprawach bieżących kierownik  Krzysztof Lipiński przedstawił dwa wnioski ,które 
wpłynęły do referatu GPN   
-pierwszy o wykup bezprzetargowy nieruchomości z kwiatami na ul ! Maja - jest to możliwe 
za zgodą rady jeżeli dzierżawa jest na okres 10 lat  
Po dość burzliwej ale jednak bardzo zgodnej debacie wszyscy radni negatywnie odnieśli się 
do w.w tematu -głosowanie 4 przeciw ,2 wstrzymujące się 
Następnym tematem  do wniosku Pani Kwosek była prośba o wyrażenie zgody na służebność 
przejazdu na działce Gminnej do jej posiadłości -i tu komisja nie miała problemów przy 
głosowaniu 6 za 
Wróciła też sprawa Pana Błażowskiego ,który wnioskuje o wykup całej działki a nie 
fragmentu i tu komisja zaproponowała wizje w terenie-bez głosowania ale komisja raczej na 
nie 
Informacja Pana Lipińskiego o wyroku w sprawie planu zagospodarowania -NSA  zawiesił 
postępowanie kasacyjne-plan obowiązuje nadal i jest czas na tworzenie nowego 
 
Kolejnymi tematami o, których dyskutowali radni to płyty drogowe ,4ty etap kanalizacji brak 
wody w Czarnym oraz oczko wodne -jego koszty oraz słabo tryskający jaszczur i wiele 
jeszcze innych tematów 
 w związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji wice przewodniczący podziękował 
wszystkim za udział w posiedzeniu i zamknął tę część komisji  
Na wniosek przewodniczącego rady miasta komisja udała się na  wizję lokalną na 
ul.Olimpijską  
Tam radni spotkali się z osobą odpowiedzialną i oglądali zdjęcia  chodnika oraz krawężników 
-poproszono panią inspektor o przesłanie zdjęć do urzędu bo nie wszystkie były dobrze 
widoczne –całość inwestycji zrobiona przez poprzednią firmę ma wiele do życzenia  -jeżeli 
okaże się ze porównanie zdjęć z przed remontu ze stanem faktycznym jest bardzo zbliżona to 
można będzie sprawę uznać za zamkniętą  przynajmniej dla radnych 
Panie przewodniczący Wysoka Rado były to tematy, którymi zajmowała się komisja w 
okresie międzysesyjnej 
 
        Wiceprzewodniczący Komisji 
 
        Bronisław Pinkas 








                                                              Wisła, 21 listopada 2011r. 
 
 
 


Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej   
Komisji Kultury, Turystyki, Promocji i Sportu 


 
 


 
Komisja Kultury, Turystyki, Promocji i Sportu w okresie międzysesyjnym spotkała się na 


posiedzeniu w dniu 15 listopada 2011r. w pełnym składzie osobowym. 


 


 
 


Tematyka posiedzenia: 
1Przygotowanie miasta do sezonu zimowego pod względem artystycznym, turystycznym i 


bezpieczeństwa. 


2Sprawy bieżące. 


 
 
Omówiono  imprezy zaplanowane na najbliższy czas skierowane dla młodzieży szkół 


podstawowych, gimnazjalnych, jak również imprezy zaplanowane na kolejne miesiące, 
obejmujące okres świąteczny i noworoczny. Zapoznano się z propozycjami WCK na okres 
ferii skierowanych dla mieszkańców Wisły i przyjezdnych gości. Podkreślono potrzebę 
upowszechnienia zajęć prowadzonych przez Dom Kultury i pokazanie efektów ich pracy. 


Zwrócono uwagę na działalność kulturalną Muzeum Beskidzkiego w Wiśle, pomocy 
Urzędu Miasta w dokumentowaniu zanikających tradycji górali wiślańskich. 


Zapoznano się z propozycjami Referatu PTKS na okres zimowy zwracając uwagę na 
forum Miast Narciarskich, wprowadzenie skipassów, konieczność zapewnienia skutecznych 
połączeń komunikacyjnych pomiędzy wyciągami.  


Kierownik Referatu PTKS Ewa Zarychta zwróciła uwagę na przyszłoroczny jubileusz 
nadania Wiśle praw miejskich (1962r.). 


 Komisja zapoznała się z przygotowaniem miasta do sezonu zimowego pod względem 
bezpieczeństwa. 


W sprawach różnych przewodnicząca przedstawiła wstępne propozycje planu pracy na 
przyszły rok z prośbą o przeanalizowanie i składanie własnych pomysłów.   


Przewodnicząca i członkowie Komisji brali udział w Koncercie „Wiślańskie dzieci w 
hołdzie Janowi Sztwiertni”  organizowanego przez WCK 15 X 2011 w sali kina „Marzenie”. 


 
Wysoka Rado Panie Przewodniczący to były najważniejsze sprawy, którymi zajmowała się 
Komisja Kultury, Turystyki, Promocji i Sportu w okresie międzysesyjnym.  
 
 
Przewodnicząca Komisji 
Grażyna Pruska 


 







 
 


 
 








Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej  
 
W okresie między sesyjnym odbyło się jedno posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 
17 listopada  2011 r.  obecni byli wszyscy członkowie  komisji.  
 
Tematyką posiedzenia były: 
Analiza przetargów przeprowadzonych przez miasto za 2010 rok i 3 pierwsze 
kwartały 2011 roku, odpowiedzi na skargi i wnioski oraz sprawy bieżące. 
. 
Posiedzenie komisji rozpoczęło się od  omówienia  pisma  Pana Marcina Turonia               
i wypracowania propozycji odpowiedzi, która zostanie przedstawiona na  
listopadowej sesji.  
Następnie omówiono pismo Pani Beaty Lazar z Pubu-Pizzerii Coloratta i po dyskusji 
Podjęto decyzję, ze odpowiedź będzie uzależniona od  treści uchwały podjętej na 
sesji w sprawie dzierżawy terenów miejskich. 
 
W następnej kolejności omówiono szeroko temat wiodący posiedzenia „Analiza 
przetargów przeprowadzonych przez miasto za 2010 rok i 3 pierwsze kwartały 2011 
roku”. Po długiej dyskusji i wysłuchaniu wyjaśnień Pani  Kierownik Referatu RGŚ 
Ewy Ples, i  Zastępcy Skarbnika Damiana Cieślara przyjęto jednogłośnie 
opracowany materiał. Zapis z przeprowadzonej analizy w/w tematu znajduje się w 
protokole z posiedzenia Komisji. 
W sprawach bieżących krótko omówiono sposób przeprowadzania prac 
remontowych na ul. Spokojnej i   na ul. Olimpijskie,  i wysłuchano informacji   na 
temat przetargu na dzierżawę kina i Restauracji Dom Zdrojowy oraz Przewodnicząca  
Komisji  przedstawiła  propozycje do planu pracy na 2012 oraz poprosiła  o ich 
przeanalizowanie na grudniowe  posiedzenie.  
  
 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej  – Joanna Nogowczyk 
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UCHWAŁA NR XII/166/2011
RADY MIASTA WISŁY


z dnia 24 listopada 2011 r.


w sprawie przyjęcia informacji o przygotowaniu miasta pod względem artystycznym, turystycznym, 
bezpieczeństwa do sezonu zimowego 2011/12. 


Na podstawie art. 7 ust. 1, pkt 9, 10, 18 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) 


Rada Miasta Wisły 
uchwala co następuje: 


§ 1. Przyjąć  informację  o przygotowaniu miasta  pod względem  artystycznym,  turystycznym,  bezpieczeństwa 
do sezonu zimowego 2011/12, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. 


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisły. 


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 


 


Przewodniczący Rady Miasta 


Janusz Podżorski







Załączniki binarne


Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/166/2011 z dnia 24 listopada 2011 r.


SEZON ZIMOWY


Zalacznik1.pdf








       Załącznik do Uchwały Nr XII/166/2011 



       Rady Miasta Wisły z dnia 24.11.2011r.  



SEZON ZIMOWY 2011/12 



 Szybkimi krokami zbliża się sezon zimowy 2011/12. W mieście trwają intensywne 
przygotowania, mające na celu sprawną obsługę licznych turystów. Urząd Miejski w Wiśle, 
Wiślańskie Centrum Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, wiślańskie szkoły oraz 
przedsiębiorcy branży turystycznej robią wszystko, by odwiedzający „Perłę Beskidów” goście 
wywieźli z naszego miasta same miłe wrażenia. 



 DLA NARCIARZY 



 Miasto Wisła od lat cieszy się dużym zainteresowaniem amatorów białego szaleństwa, 
którzy tłumnie odwiedzają nasze stoki. W tym roku na narciarzy czeka absolutna nowość na 
skalę naszego regionu i województwa, mianowicie zostaną wprowadzone skipassy, czyli 
karty, które uprawniałyby narciarzy do korzystania z pięciu największych wiślańskich 
wyciągów. Dotychczas do projektu przystąpiło 5 takich wyciągów – Nowa Osada, Beskid, 
Cieńków, Stożek i Rowieńki, ale nadal toczą się rozmowy na temat przystąpienia do systemu 
mniejszych stacji narciarskich. Wiąże się to jednak z dość sporym kosztem dostosowania się 
małych ośrodków do funkcjonowania systemu (2 bramki z punktem kasowym to koszt ok. 40-
45 000 złotych). Skipass będzie liniowy, czyli obowiązywać będzie w okresie od 2 do 7 dni a 
jego cena będzie zróżnicowana, w zależności od ilości dni obowiązywania. Kartę będzie 
można nabyć w kasach wspomnianych pięciu wyciągów, ale Urząd Miejski wraz z 
wprowadzającą skipassy firmą Base System prowadzą rozmowy z przedstawicielami 
ośrodków noclegowych, by stworzyć możliwość zakupu kart również w recepcjach hoteli, 
pensjonatów i innych obiektów świadczących usługi hotelarskie. To wymaga uzgodnień, 
dlatego firma Base System oraz Burmistrz Miasta Wisły spotkali się pod koniec października 
z przedstawicielami obiektów noclegowych, które było poświęcone udziałowi tychże 
obiektów w rozprowadzaniu skipassów. Być może wraz ze skipassami będzie w Wiśle 
obowiązywać tzw. karta lojalnościowa, ale na obecny moment rozmowy w tej sprawie nadal 
trwają i nie wiadomo, czy uda się taką kartę wprowadzić w najbliższym sezonie. 



 INFORMACJA TURYSTYCZNA 



 W czasie trwania sezonu zimowego Informacja Turystyczna, prowadzona przez 
Referat Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu, będzie otwarta w tygodniu, od poniedziałku do 
piątku w godz. 8:00-16:00 a także, we współpracy z Wiślańską Organizacją Turystyczną 
będzie pełniła dyżury w soboty i niedziele w godz. 9:00-14:00. Ponadto na bieżąco będzie 
aktualizowana strona internetowa miasta www.wisla.pl, na której znajdą się wszystkie 
niezbędne informacje dla turystów i narciarzy. W miejskim serwisie internetowym będą 
podawane aktualne warunki, jakie panują na stokach a także umieszczony zostanie baner, 
który będzie kierował internautów na stronę, zawierającą linki (odnośniki) do podglądu z 
kamer na poszczególnych wyciągach. Informacje o warunkach narciarskich panujących w 
Wiśle będą również przekazywane środkom masowego przekazu (radio, prasa, telewizja). 
Urząd Miejski w Wiśle prowadzi w dalszym ciągu długofalową współpracę z Wiślańską 
Organizacją Turystyczną. Wespół z WOT-em zorganizowano akcję „Wisła za połowę”, 
natomiast w najbliższym sezonie zimowym podobne akcje nie są planowane.   











 IMPREZY SPORTOWE I KULTURALNE  



 Wisła to nie tylko narty i aktywny wypoczynek, ale również imprezy sportowo-
kulturalne. Referat Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu przygotowuje opracowanie i 
wydanie kalendarza imprez na sezon „Zima 2011/2012”. W związku z powyższym Urząd 
Miejski zwrócił się do wiślańskich przedsiębiorców o przesyłanie informacji o planowanych 
imprezach w okresie od grudnia 2011 r. do marca 2012 r. Informacje te zostaną zamieszczone 
na stronie internetowej www.wisla.pl, na plakatach informacyjnych oraz ulotkach i pozwolą 
wzbogacić ofertę turystyczną naszego miasta oraz uatrakcyjnić turystom i mieszkańcom 
pobyt w Wiśle. Informacje te przedsiębiorcy byli zobowiązani przesłać do dnia 7 listopada. 
Wszystkie informacje o imprezach zostaną zebrane i umieszczone na plakatach z 
kalendarzem. W najbliższym sezonie do największych imprez sportowych będą należeć: 



• 26 grudnia – Konkurs Świąteczny o Mistrzostwo Polski w skokach narciarskich, 



• 30 stycznia - 8 lutego – Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży „Śląskie 2012”, w której 
ramach w naszym regionie zostaną rozegrane konkurencje skoków narciarskich i 
kombinacji norweskiej (30 stycznia - 5 luty 2012 na skoczni w Malince, Szczyrku i 
trasach na Kubalonce), biegów narciarskich (3 - 8 lutego na trasach Kubalonki) oraz 
biatlonu (w pierwszej połowie lutego na Kubalonce), 



• 25-26 lutego – Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich, który zostanie 
rozegrany na skoczni im. Adama Małysza w Wiśle Malince,  



• 26 lutego - 2 marca – X Światowe Zimowe Igrzyska Polonijne „Śląsk-Beskidy 2012”, 
których współgospodarzem jest Wisła, odbędą się na obiektach sportowych Bielska-
Białej, Cieszyna, Szczyrku, Wisły, Ustronia i Jastrzębia Zdroju; w Wiśle zaplanowano 
również ceremonię zakończenia Igrzysk. 



 Warto w tym miejscu dodać, że od dnia 25 października, po podpisaniu porozumienia 
z Centralnym Ośrodkiem Sportu, gospodarzem skoczni im. Adama Małysza został Polski 
Związek Narciarski, który będzie administrował obiektem. W planach działaczy PZN jest 
m.in. ściągnięcie na skocznię ekip skoczków narciarskich z Polski i zagranicy, a także 
przyjęcie i obsługa turystów, chcących zwiedzić obiekt nazwany imieniem Adama Małysza. 



 Wiele ciekawych pozycji na zbliżający się sezon zimowy przygotowało Wiślańskie 
Centrum Kultury. W okresie od listopada do lutego zaplanowano szereg imprez, które 
powinny cieszyć się dużym zainteresowaniem mieszkańców i turystów odwiedzających 
Wisłę. Oto najciekawsze imprezy, które odbędą się w najbliższym sezonie: 



• 27 listopada – Koncert Andrzejkowy Zespołu „Mexicanos” w kinie „Marzenie”, 



• 3 grudnia – Mikołajkowy Marsz Nordic Walking (Pl. B. Hoffa – Kamienny – 
Strażnica OSP w Wiśle Jaworniku), 



• 3 grudnia – Biesiada Andrzejkowo-Mikołajkowa w Strażnicy OSP w Wiśle 
Jaworniku, 



• 15 grudnia – Zimowe Etiudy Baletowe w kinie „Marzenie”, 
• 17-18 grudnia – Kiermasz Świąteczny na Pl. B. Hoffa, 



• 27-29 grudnia – Wieczory Kolęd w Kościele Ap. Piotra i Pawła w Centrum 
• 31 grudnia – Sylwester w Wiśle na Pl. B. Hoffa, 











• 8 stycznia – XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Wiśle na Pl. B. 
Hoffa, 



• 13 stycznia – Wernisaż prac uczniów Wiślańskiego Gimnazjum w Galeryjce WCK, 
• 14 stycznia – Koncert Noworoczny w kinie „Marzenie”, 



• 15 stycznia – Spotkanie Jasełkowe w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca 
„Miedarzanie” w kinie „Marzenie”, 



• 28 stycznia – Narciarski Bieg Retro w Parku Kopczyńskiego, 
• 3 lutego – Karnawałowy Bal Przebierańców w OSP Wisła Centrum, 
• 8 lutego – Koncert Dziecięcego Zespołu Wokalno-Muzycznego „Karolinka” w kinie 



„Marzenie”, 
• 8 lutego – Bal Przebierańców dla dzieci w Domu Kultury. 



 Prócz imprez Wiślańskie Centrum Kultury proponuje w okresie ferii zimowych cykl 
warsztatów dla dzieci i młodzieży. Proponowane zajęcia obejmują taniec nowoczesny, gry i 
zabawy, zajęcia plastyczne oraz warsztaty rękodzieła ludowego.  



 Do sezonu zimowego przygotowuje się również Miejska Biblioteka Publiczna. 
Podczas sezonu zimowego odbędzie się wiele ciekawych imprez: 



• 1 grudnia – Promocja książki „Trzysta lat tolerancji na Śląsku Cieszyńskim” 
(spotkanie z dr Wacławem Gojniczkiem – historykiem i autorem książki)  



• 8 grudnia – Spotkanie Mikołajkowe (spotkanie dla dzieci z Przedszkola nr 2) 



• 8 grudnia – Warsztaty „Szyszkowe wariacje” (warsztaty dla młodzieży – ozdoby 
świąteczne z szyszek) 



• 5 stycznia – Warsztaty fotograficzne „Zapanować nad światłem” cz. 1 (zdjęcia 
portretowe, martwa natura) 



• 12 stycznia – Warsztaty fotograficzne „Zapanować nad światłem” cz. 2 (zdjęcia 
portretowe, martwa natura) 



• 19 stycznia – Spotkanie autorskie 
• 30 stycznia - 12 lutego – Zajęcia na ferie zimowe dla dzieci  



• 2 lutego – Warsztaty fotograficzne „Złapać cień” (zdjęcia high-key/low-key) 
• 9 lutego – Konferencja naukowa „Maria Pilch (1912-1990). W setną rocznicę urodzin” 
• 15 marca – Otwarcie wystawy „Świat ludzi pozytywnie zakręconych” (wystawa 



podsumowująca projekt z Programu „Działaj lokalnie”) 



 W okresie zimowym będą również prowadzone rozgrywki sportowe w wiślańskich 
szkołach. Jeszcze w listopadzie zostaną przeprowadzone turniej szachowy (4 listopada) oraz 
zawody w piłce ręcznej chłopców (15 listopada) i dziewcząt (18 listopada). Natomiast w 
grudniu uczniowie szkół podstawowych będą rywalizować w mini siatkówce chłopców i 
dziewcząt (9 grudnia), tenisie stołowym (16 grudnia) i narciarstwie alpejskim (20 grudnia). 



 Ponadto w naszym mieście będzie odbywać się wiele innych, ciekawych wydarzeń, 
organizowanych przez podmioty zewnętrzne, których terminów na chwilę obecną nie sposób 
podać.  



  











BADANIA ANKIETOWE  



 Referat Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu zamierza w ciągu sezonu zimowego 
prowadzić badania ankietowe na temat ruchu turystycznego w Wiśle. Ankiety, których wzór 
prezentujemy poniżej, będą wypełniane przez turystów w okresie od listopada 2011 roku do 
kwietnia 2012 roku. Planuje się przebadać 1000 respondentów a wyniki badania ankietowego 
zostaną podsumowane w połowie roku przyszłego. 



Ankieta na temat ruchu turystycznego w Wiśle: 
1. Czy korzysta Pan/Pani z noclegów w Wiśle? 
o TAK (1-2 noclegi) 
o TAK (3 noclegi i więcej) 
o NIE   
2. Jakie atrakcje Wisły odwiedził/odwiedziła Pan/Pani w Wiśle?  
o Amfiteatr im. Prof. Hadyny 
o Park Kopczyńskiego 
o Skocznia narciarska im. Adama Małysza w Malince 
o Zamek Prezydenta RP 
o Galeria Trofeów Adama Małysza 
o Muzeum Beskidzkie 
o Bulwary nadwiślane 
o Kompleks rekreacyjny „Jonidło” 
o Szlaki turystyczne 
o Wyciągi narciarskie 
o Baseny kryte 
o Inne   
3. Jaki jest główny cel Pana/Pani przyjazdu? 
o udział w imprezach organizowanych w mieście 
o aktywny wypoczynek 
o biznesowy 
o wypoczynkowo-relaksacyjny 
o Inne 
4. Gdzie Pan/Pani szuka informacji o Wiśle: 
o Internet 
o Punkty Informacji Turystycznej 
o Telewizja, radio, prasa 
o Banery, plakaty, itp. 
o Znajomi 
o Inne  
5. Czego Panu/Pani brakuje w ofercie turystycznej Wisły? 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
6. Metryczka: 
Płeć 
o Kobieta 
o Mężczyzna 
Wiek 
o poniżej 18 lat 
o 18-30 lat 
o 30-50 lat 
o powyżej 50 lat 
 











 Ankiety zostaną rozprowadzone po domach wczasowych, pensjonatach i hotelach, by 
odwiedzający wiślańskie obiekty turyści mogli podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat 
Wisły, jej atrakcji turystycznych, oferty turystycznej a także formy promocji naszego miasta. 
Ankiety będą dostępne również w Centrach Informacji Turystycznej, działających na terenie 
miasta (Dom Zdrojowy, PTTK, Wistour). Badanie ma na celu dopasowanie oferty 
turystycznej do potrzeb gości odwiedzających Wisłę, gdyż dzięki opiniom turystów 
otrzymamy wiedzę, czy turyści korzystają w Wiśle z noclegów, jakie atrakcje turystyczne 
cieszą się największą popularnością wśród gości, jaki jest cel przyjazdu do Wisły oraz czego 
brakuje odwiedzającym nasze miasto w aktualnej ofercie turystycznej. Ponadto odpowiedzi 
na pytanie dotyczące sposobu pozyskiwania informacji o Wiśle pozwoli na określenie 
głównego kanału promocji „Perły Beskidów” na zewnątrz. 



  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 











 SŁUŻBY MIEJSKIE 



 Wzorem lat ubiegłych przewiduje się, że sezon zimowy będzie obejmował okres od 
grudnia 2011 roku do końca marca 2012 roku. Szczególne nasilenie ruchu turystycznego 
będzie miało miejsce w okresie świąteczno-noworocznym, w okresie ferii zimowych (styczeń 
– luty 2012 r.) oraz w czasie planowanych imprez sportowych i promocji miasta. Na 
podstawie przekazywanych przez Wiślańskie Centrum Kultury oraz Referat Promocji, 
Turystyki, Kultury i Sportu informacji o zaplanowanych na terenie miasta Wisła imprezach, 
będzie opracowany harmonogram służby strażników miejskich, polegający na dostosowaniu 
godziny pełnienia służby do czasu trwania imprez. W tym zakresie w sposób ciągły (podobnie 
jak dotychczas) uzyskiwane informacje o imprezach będą przekazywane Komendantowi 
Komisariatu Policji w Wiśle, celem uwzględnienia w planowaniu służby funkcjonariuszy 
policji. Komendant Straży Miejskiej będzie uczestniczył w tworzeniu planów zabezpieczenie 
bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego w czasie trwania imprez na terenie miasta. 
Dzięki istnieniu w rejonie placu Hoffa monitoringu, Straż Miejska będzie mogła skutecznie 
interweniować wobec prób zakłócenia ładu i porządku w centrum miasta. Na okres szczytu 
sezonu zimowego Straż Miejska będzie wnioskować do Komendanta Powiatowego Policji w 
Cieszynie o skierowanie dodatkowych sił policyjnych do Wisły, zwłaszcza policjantów ruchu 
drogowego, w celu (podobnie jak w latach ubiegłych) zapewnienia przestrzegania ładu i 
porządku publicznego w rejonie stoków narciarskich. W miesiącu listopadzie zostanie 
skierowane pismo do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach o ponowienie 
patroli narciarskich przez Policję.  
 Działania Straży Miejskiej będą obejmowały również inne obszary zagadnienia 
zapewnienia ładu i porządku w mieście. Planuje się stałe monitorowanie przejezdności dróg, 
zarówno tych wojewódzkich jak i powiatowych oraz gminnych. Nawiązana będzie stała 
współpraca z administratorami parkingów w mieście, aby umożliwi ć gościom zaparkowanie 
pojazdów zarówno w centrum jak i w rejonie stoków narciarskich. Ponadto Straż Miejska 
będzie wnioskować do właścicieli pensjonatów o właściwe odśnieżanie miejsc postojowych 
w celu ograniczenia zjawiska parkowania pojazdów na ulicach, co znacznie utrudnia 
prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg. W zakresie bezpośredniego przygotowania 
Straży Miejskiej do sezonu zimowego, w październiku strażnicy zostali zaszczepieni 
przeciwko grypie szczepionką Vaxigrip. Samochód służbowy zaopatrzono w nowe opony 
zimowe oraz przeprowadzono niezbędne naprawy. 



 W sezonie zimowym 2011/2012 prace związane z zimowym utrzymaniem dróg będą 
wykonywane na takich samych zasadach jak w latach poprzednich.  Umowy na te prace są 
zawarte z poszczególnymi wykonawcami (obecnie jest 12 rejonów do odśnieżania) na okres 
do 30 kwietnia 2012 r. Gotowość do rozpoczęcia „Akcji zimowej” została ustalona na dzień 
21 listopada 2011 r., przed tym okresem zostaną przeprowadzone kontrole oceny stanu 
technicznego sprzętu, przygotowanego do prac. Podobnie jak w latach ubiegłych Miejska 
Służba Drogowa dostarczy żużel na strome odcinki dróg miejskich. Posypywanie żużlem w 
celu zwalczania śliskości na tych drogach będą wykonywać mieszkańcy we własnym 
zakresie. Za jakość i terminowość odśnieżania odpowiedzialne są firmy odśnieżające.  
Ponadto pracownicy Miejskiej Służby Drogowej będą pełnili dyżury w celu prowadzenia 
nadzoru i koordynowania „Akcji zimowej”. Dodatkowo brygada MSD będzie odśnieżała 
schody w parkach i w centrum miasta. 



















  


 


                                Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej 


                                Komisji Zdrowia, O światy i Spraw Socjalnych. 


 
 
 
 
Komisja  w pełnym składzie odbyła posiedzenie w dniu 17.11.2011 r., którego tematyką było : 


1. Zapoznanie się z problematyką higieny szkolnej i opieki pielęgniarskiej w szkołach oraz ze 
sposobami  i zakresem realizacji zadań gimnastyki korekcyjnej w szkołach.  


2. Omawianie materiałów na sesję.  


3. Sprawy bieżące i wnioski.  


  


W wyniku przeprowadzonej dyskusji, w związku z brakiem ujęcia w planie pracy w większości 
szkół gimnastyki korekcyjnej, Komisja wystosowała do Pana Burmistrza Miasta Wisła 2 wnioski: 


1. Podjąć działania zmierzające do przywrócenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej w szkołach, w  
których takie zajęcia nie są prowadzone. 


2. W miarę możliwości przeprowadzić badania przesiewowe  wad postawy dzieci w klasach    1-3 


  


 


 


  


                                                                        Przewodnicząca Komisji Zdrowia, 


                                                                        Oświaty i Spraw Socjalnych 


                                                                      


                                                                         Ewa Sitkiewicz  


  


 


 








Informacja z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Miasta-               


listopad 2011r 


 


1. Dyżury w Biurze Rady Miasta w każdą środę / przewodniczący i v-ce przewodnicząca/ 


2. Przygotowanie informacji o pracach Rady 


3. 26.10.2011r- Spotkanie Komitetu Organizacyjnego Obchodów Świąt Narodowych- J. 


Podżorski 


4. 29.10.2011re- spotkanie z strażakami i ich rodzinami w Wiśle Jawornik- J. Podżorski 


5. 05.11.2011r- 40-lecie koła myśliwskiego „ Jarząbek” w Wiśle Czarne-J. Podżorski 


6. 11.11.2011r- Obchody Święta Niepodległości- B. Koczwara 


7. 11.11.2011r- Wręczanie Laurów Ziemi Cieszyńskiej w Teatrze w Cieszynie- J. 


Podżorski 


8. 15.11.2011r- Wiślańskie dzieci w hołdzie Janowi Sztwiertni- kino-J. Podżorski 


9. 21.11.2011r- zebranie Zarządu Osiedla nr 1 – wybory uzupełniające- J. Podżorski 


 


 


Przewodniczący Rady     


Miasta Wisły 


Janusz Podżorski 

















  OR -RM – 0055.10.2011r. 


Sprawozdanie z działalno ści Burmistrza Miasta w okresie mi ędzysesyjnym
                          ( w okresie  od 25 października od 20 listopada 2011r.)


Panie Przewodnicz ący ! 


Wysoka Rado !


W  okresie międzysesyjnym Burmistrz Miasta podejmował między innymi sprawy:


W zakresie działania Referatu Finansów 


1.   Wydał zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym budżetu miasta Wisły na
      2011r. polegające na:
       1)  przyjęciu planów finansowych do uchwały Rady Miasta z dnia 27 października 
            2011 r.  nr XI / 155 / 2011 r. sprawie zmian budżetu na rok 2011.


       2) zwiększeniu budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwoty pochodzące z dotacji  
           celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w dziale:
            852 – Pomoc społeczna, w rozdziale:
                      85295 – Pozostała działalność, kwota 3.200,-zł z przeznaczeniem na
                      realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie 
                      pielęgnacyjne.
      3) zwiększeniu budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwoty pochodzące z dotacji  
          celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych w działach:
           852 – Pomoc społeczna, w rozdziałach:
                     85414 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 
                     emerytalne i rentowe, kwota 30.000,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie 
                     wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa. 
                    85219 – Ośrodki pomocy społecznej, kwota 9.986,-zł z przeznaczeniem na
                     wypłatę dodatków w wysokości 250,-zł miesięcznie na pracownika socjalnego 
                     zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalna 
                     w środowisku w roku 2011. 
                     85295 – Pomoc społeczna, kwota 19.928,-zł z przeznaczeniem na
                     realizację w 2011 r. programu wieloletniego ”Pomoc państwa w zakresie
                     dożywiania”
           854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale:
                     85415 – Pomoc materialna dla uczniów - kwota 33.677, w tym: kwota 26.702,-zł
                     z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej 
                     dla uczniów o charakterze socjalnym oraz kwota 6.975,-zł na dofinansowanie 
                     zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy 
                     uczniom w 2011 roku – „Wyprawka szkolna”.
      4) przeniesieniu z rezerwy ogólnej kwoty 3.000,-zł z przeznaczeniem na pokrycie opłat 
         za uruchomienie i funkcjonowanie łącza internetowego PESEL-NET związanego z 
         wprowadzeniem nowego Zintegrowanego Modułu Obsługi Końcowej Użytkownika 
         w systemach EWLUD, DO i USC. 
      5) przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy rozdziałami, grupami paragrafów 
          i paragrafami.
2.  Opracował i przyjął projekt Budżetu Miasta Wisły oraz projekt Wieloletniej Prognozy 
      Finansowej Miasta Wisły na rok 2012 i przekazał:
     - Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach 
     - Radzie Miasta Wisły.
3.   Przyjął projekty uchwał na bieżącą sesję.







W zakresie działania Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej


1. Dokonał zamknięcia drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego na 
    najem Hali Parkowej bez dokonania wyboru oferty i podjął decyzję o  
    ogłoszeniu rokowań.
2. Ogłosił przetarg pisemny nieograniczony na najem restauracji Dom  
    Zdrojowy wraz z „salą kinową” . Termin  składania ofert do 30 listopada  
    2011 roku. 
3. Zawarł umowę na wymianę drzwi wejściowych do komunalnych lokali  
    mieszkalnych w budynku przy ul. Kopydło 101 z P.H.U. „WOBAR” A. 
    Czywilska z siedzibą w Bytomiu, ul. Chrobrego 3. 
4. Opiniował wnioski na zmianę zezwoleń na wykonywanie regularnych   
    przewozów  osób w krajowym transporcie drogowym  na liniach powiatowych.
5. Wydawał zaświadczenia o wpisie, zmianie wpisu, zawieszeniach działalności  
   gospodarczej oraz decyzje o wykreśleniu podmiotu z  ewidencji.
6. przystąpił do migracji wpisów z gminnej ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej 
    dotychczas przez Burmistrza Miasta do Centralnej Ewidencji i  Informacji o Działalności 
    Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez  właściwego Ministra Gospodarki.
7. Przyjął projekty uchwał w sprawie:
    - wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy gruntów lub 
      najmu lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Wisła w trybie              
      bezprzetargowym, na czas oznaczony do 3 lat,
    - zmiany uchwały Rady Miasta Wisły Nr XX/269/2008 z dnia 27 maja 2008    roku w 
      sprawie ustalenia minimalnej wysokości stawki opłaty z tytułu dzierżawy terenu 
      stanowiącego własność Gminy Wisła, które gmina może wydzierżawić na prowadzenie 
      działalności gospodarczej.   


W zakresie działania Referatu Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości


1. Prowadzi postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy i
zagospodarowania terenu dla nieruchomości położonych na obszarze „bez planu
zagospodarowania przestrzennego”.


2. Przygotował informację o stanie mienia komunalnego gminy Wisła za rok 2011. 
3. zakupił sadzonki drzew i krzewów ozdobnych z przeznaczeniem na „zadrzewienie


miasta” i rozdysponował je do szkół podstawowych. 
4. Uczestniczył w rozprawach na gruncie w związku podziałami i rozgraniczeniami


nieruchomości stanowiących własność gminy Wisła. 
5. Otrzymał zawiadomienia Starosty Cieszyńskiego informujące o operatach


szacunkowych ustalających wysokość odszkodowań za nieruchomości drogowe
stanowiące fragmenty ul. Lipowej oraz drogi na oś. Jarzębata. 


6. 14 listopada br. otrzymał postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego w
Warszawie w sprawie zawieszenia postępowania kasacyjnego od wyroku Wojewódzkiego
Sadu Administracyjnego stwierdzającego nieważność uchwały uchwalającej plan
miejscowy zagospodarowania przestrzennego dla miasta Wisły (sygn.akt II OSK 236/11). 


7. W związku z uwzględnieniem uwag do wyłożonych projektów zmian planów
miejscowych zagospodarowania przestrzennego, wystąpił o ponowne uzgodnienia w
niezbędnym zakresie.


8. Zawarł umowę notarialną sprzedaży nieruchomości  przy ul. Miłej na rzecz jej
dotychczasowego użytkownika wieczystego. 


9. 10 listopada br. zawarł akt notarialny umowy obciążenia nieruchomości stanowiącej
własność gminy Wisła służebnością przejazdu i przechodu na rzecz osób fizycznych. 


10. 10 listopada br. zawarł akt notarialny-umowy sprzedaży w drodze bezprzetargowej
dwóch nieruchomości przy ul. 11 Listopada przeznaczonych na poprawę warunków
użytkowania nieruchomości sąsiednich.







11. na posiedzenie Komisji Rewizyjnej przygotował pisemną informację nt nieruchomości
           stanowiących własność gminy Wisła , położonych przy ul. Konopnickiej 
12. przygotował projekty uchwał w sprawach :
      - zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta


Wisły obejmującego obszar „Wisła Jawornik Rowienki” ,
      -    wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Wisła prawa własności nieruchomości 
       położonych w Wiśle  (drogi w Wiśle Malince).


W zakresie działania Miejskiej Służby Drogowej


1. 13 października 2011 r. podpisał umowę (na kwotę 3.485,00 zł brutto) z Firmą „DANA” 
     Danuta Pająk, ul. Malinka 46, 43-460 Wisła, na dostawę posiłków profilaktycznych dla 
     pracowników fizycznych Urzędu Miejskiego w Wiśle, w terminie od 02.11.2011 r. do 
     31.12.2011 r.
2. 13 października 2011 roku zakończono postępowanie (zapytanie ofertowe ogłoszono 28 
     września 2011 roku) na zakup i transport żużla do zwalczania śliskości na drogach 
     gminnych w roku 2011. Najkorzystniejszą ofertę otrzymano od Przedsiębiorstwa 
     Transportowo – Usługowo - Handlowego „Eko-Groń” Jerzy i Paweł Szarzec Spółka 
     Jawna, ul. Ustrońska 4b, 43-460 Wisła.
3. 14 października 2011 r. podpisał umowę (na kwotę 39.000,00 zł brutto) z 
     Przedsiębiorstwem Transportowo - Usługowo-Handlowym „Eko-Groń” Jerzy i Paweł 
     Szarzec Spółka Jawna, ul. Ustrońska 4b, 43-460 Wisła, na zakup i transport żużla do 
     zwalczania śliskości na drogach gminnych w roku 2011. 


W zakresie działania Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
 
1. Przyjął zarządzenia z dnia 25 października 2011 r. w sprawie udzielenia


pełnomocnictwa dyrektorowi Miejskiego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół
w Wiśle do złożenia wniosku o dofinansowanie i realizację projektu w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 


2. Przyjął zarządzenie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia z
dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli w roku 2011.


3. Złożył do Kuratorium Oświaty w Katowicach zestawienie zbiorcze oraz raport
jednostek scalonych dotyczących sprawozdania SIO ze stanem na 30 września 2011 r.
dotyczącym Gminy Wisła- pismo z dnia 18 października 2011 r.


4. Przekazał pismo Prywatnemu Gimnazjum „Spółka MGM” w sprawie nieprzyznania
dotacji na rok 2012, w związku ze złożeniem wniosku o udzielenie dotacji po terminie-
pismo z dnia 21 października 2011 r.


5. Przekazał Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Socjalnych materiały dotyczące
problematyki higieny szkolnej, opieki pielęgniarskiej w szkołach oraz gimnastyki
korekcyjnej - pismo z dnia 7 listopada 2011 r.


6. Złożył do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach informację dotyczącą
rzeczywistego zapotrzebowania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych
pracowników na rok 2011 – pismo z dnia 8 listopada 2011 r.


7. Podpisał aneks do umowy o udzielenie dotacji celowej na realizację Rządowego
programu pomocy uczniom w 2011 r. „Wyprawka szkolna”- aneks z dnia 2 listopada 2011
r. 


W zakresie działania Referatu Organizacyjnego 


1. W dniu 02 listopada spotkał się z przedstawicielami Automobilklubu Śląskiego w 







     sprawie organizacji Rajdu Barbórki.
2. W dniu 03 listopada udał się z Prezesem KS Wisła Ustronianka do Katowic na 
    spotkanie w dyrekcji PKP w sprawie uzgodnienia budowy małych skoczni w Centrum.
3. W dniu 05 listopada uczestniczył w Zjeździe Powiatowy OSP który odbył się w 
    Zamarskich.
4. W dniu 05 listopada uczestniczył w obchodach 40-lecia Koła Łowieckiego Jarząbek.
5. W dniu 07 listopada uczestniczył w nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników 
    WZC w Ustroniu.
6. W dniu 09 listopada uczestniczył z zebraniu Zarządu Osiedla Wisła Malinka.
7. W dniu 10 listopada uczestniczył w spotkaniu Wójtów i Burmistrzów w Hażlachu.
8. W dniu 11 listopada uczestniczył wspólnie z przewodniczącym Rady Miasta we 
   wręczeniu Lauru Srebrnej Cieszynianki Panu Karolowi Nogowczykowi  w  teatrze im.   
   Adama Mickiewicza w Cieszynie.
 9. W dniu 14 listopada uczestniczył w spotkaniu Beskidzkiej 5 w UM Wisła.
10. W dniu 14 listopada uczestniczył w spotkaniu Stowarzyszenia Śląsk-Beskidy
     w sprawie organizacji Światowych Zimowych Igrzysk Polonijnych Szczyrk-Wisła.
11. W dniu 15 listopada spotkał się z Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej Zacisze.
12. W dniu 15 listopada Pani Lidia Forias Z-ca Burmistrza uczestniczyła w koncercie
     poświeconym pamięci Jana Sztwiertni w kinie Marzenie.
13. W dniu 16 listopada uczestniczył w spotkaniu Beskidzkiej 5 w UM Ustroń.
14. W dniu 18 listopada spotkał się  z Panem Robertem Dłużniakiem  dyr. „Ośrodka Start w 
     Wiśle”.
15. W dniu 15 listopada Z-ca Burmistrza uczestniczyła w koncercie poświęconym pamięci 
     Jana Sztwiertni.
16. W dniu 17 listopada Z-ca Burmistrza uczestniczyła w wieczorku poetyckim Marii 
     Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej organizowanym przez MBP.
17. W dniu 20 listopada uczestniczył w uroczystości rozpoczęcia Rajdu Barbórki.
18. W dniach 21-22 listopada Z-ca Burmistrza  uczestniczyła w XIX Międzyszkolnym 
     Konkursie Recytatorskim organizowanym przez WCK.
19. W dniu 21 listopada uczestniczył w zebraniu Zarządu Osiedla Wisła Centrum. 


W zakresie działania Referatu Promocji Turystyki i Sportu


1. Zorganizował spotkanie z przedsiębiorcami z terenu Wisły w celu prezentacji produktu 
     turystycznego – ski-passów, które wprowadzone zostaną w nadchodzącym sezonie 
     zimowym na pięciu wiślańskich wyciągach.
2. Zorganizował spotkanie dotyczące rozpoznania możliwości utworzenia sześciu górskich 
    pętli rowerowych, zgodnie dofinansowanym z UE projektem MTB oraz wytyczenia tras 
    rowerowych przy krzesełkowych wyciągach. Podczas spotkania obecni byli: Nadleśnictwo 
    Wisła, PTTK, właściciele pięciu wyciągów. 
3. Zorganizował Uroczystości związane z obchodami Święta Niepodległości 11 listopada 
    2011 roku.
4. Współorganizował wraz z Wiślańską Organizacją Turystyczną akcję promocyjną „Wisła za 
     połowę” .
     połączoną z festiwalem piosenki turystycznej Beskidzkie Listobranie. 
5. W ramach współpracy ze Śląską Organizacją Turystyczną zorganizował study-tour    
    Prezentując najważniejsze atrakcje Turystyczne Wisły dla dziennikarzy z Węgier i Wielkiej 
    Brytanii.
5. W ramach cyklu akcji promocyjnych „ Spotkania z Beskidzką Piątką „  w Wojewódzkim 
    Ośrodku  Animacji Kultury w  Białym Stoku  odbyła się prezentacja Beskidzkiej Piątki.   
    W czasie prezentacji przedstawiono  zimową ofertę  regionu i zorganizowano wystawę 
    Fotograficzną. 
6. Podczas targów turystycznych Tour Salonu w Poznaniu ogłoszono wyniki IX edycji 
    konkursu na "Najlepszy Produkt Turystyczny". Certyfikaty Polskiej Organizacji 
    Turystycznej otrzymała Beskidzka Piątka. A w ramach nagrody : Róże Regionów – 







     wyróżnienie dla najlepszych folderów, promujących produkty turystyczne znalazły się 
    foldery promujące Wisłę opracowane i wydane przez Urząd  Miejski w Wiśle.


W zakresie działania Referatu Rozwoju Gospodarczego i Środowiska


1. Unieważnił przetarg dla zadania pn. Udzielenie i obsługa kredytu bankowego 
    długoterminowego  złotowego w wysokości do 3.700.000,00 PLN przeznaczonego na 
     realizację inwestycji komunalnej.
2. Ogłosił przetarg dla zadania pn. Udzielenie i obsługa kredytu bankowego 
    długoterminowego złotowego w wysokości 2.000.000,00 PLN przeznaczonego na 
     realizację inwestycji komunalnej.
3.  Podpisał umowę na realizację zadania uzupełniającego pn. Remont dodatkowego 
     odcinka drogi powiatowej  ul. Jawornik z Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym 
     KAMIL B. Zielińska na kwotę 40.517,97 PLN. Zarząd Powiatu Cieszyńskiego wyraził 
     zgodę na wykorzystanie pozostałej kwoty po postępowaniu podstawowym.
4. Ogłosił i rozstrzygnął postępowanie pn. Dostawa energii elektrycznej. Umowy zostaną 
    zawarte do końca 30 listopada br. z firmą TAURON Sprzedaż Sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 
    60, 30-417 Kraków (cena ofertowa 374.474,37 PLN).
5. Złożył wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój infrastruktury okołoturystycznej 
    Miasta Wisły-etap II”
6. Dokonał odbioru zadania „Remont drogi powiatowej ul. Jawornik”.
7. Dokonał odbioru zadania  "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w 
    Wiśle".
8. Dokonał odbioru zadania  „Wymiana kanalizacji deszczowej w ul. Bukowej celem 
    usunięcia kolizji z kanalizacją sanitarną realizowaną w ramach projektu Rozbudowa sieci 
    wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła – etap III".


Panie Przewodnicz ący!


Wysoka Rado ! 


     To  były  najważniejsze  sprawy,  którymi  Burmistrz  Miasta  zajmował  się  w  okresie
międzysesyjnym.   


                                                                       


                                                                            Burmistrza Miasta


                                                                               Jan Poloczek
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UCHWAŁA NR XII/167/2011
RADY MIASTA WISŁY


z dnia 24 listopada 2011 r.


w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/2011 Rady Miasta Wisły z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie 
zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Wisły na 2011 rok. 


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 4 Regulaminu Rady Miasta Wisły – stanowiącego załącznik nr 4 do Statutu Miasta 
Wisły zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Wisły nr V/36/2003 z dnia 30 stycznia 2003 r. 


Rada  Miasta  Wisły 
uchwala co następuje : 


§ 1. W załączniku  nr  1 do  uchwały Nr  III/20/2011 Rady Miasta Wisły  z dnia  27  stycznia  2011  r. w sprawie 
zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Wisły na 2011 r. wprowadza się następującą zmianę: wykreśla się  temat 
„Przyjęcie  programu  modernizacji  i rozbudowy  sieci  oświetleniowej  na  terenie  Wisły”  zaplanowany  do 
rozpatrzenia na miesiąc listopad. 


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Wisły. 


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


 


Przewodniczący Rady Miasta 
Wisły 


Janusz Podżorski
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UCHWAŁA NR XII/169/2011
RADY MIASTA WISŁY


z dnia 24 listopada 2011 r.


w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy gruntów, stanowiących własność 
Gminy Wisła w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony do 10 lat. 


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.2001r. 
Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościmi (tj. Dz.U. 2010r. Nr 102 poz.651 z późn.zm.) 


Rada Miasta Wisły 
uchwala co następuje : 


§ 1. Wyrazić zgodę na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami nieruchomości gminnych, kolejnych umów 
dzierżawy  w trybie  bezprzetargowym  na  czas  oznaczony  do  10  lat  zgodnie  z załącznikiem  nr  1 do  niniejszej 
uchwały. 


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisły. 


§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wisła. 


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


 


Przewodniczący Rady Miasta 


Janusz Podżorski







Załączniki binarne


Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/169/2011 z dnia 24 listopada 2011 r.


Nieruchomości gruntowe przeznaczone po raz kolejny do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do
10 lat.


Zalacznik1.doc










Załącznik do Uchwały Nr XII/169/2011








Rady Miasta Wisły z dnia 24.11.2011r.



Nieruchomości gruntowe przeznaczone po raz kolejny do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 10 lat.


			Lp.


			Położenie


nieruchomości


			Opis nieruchomości


			Powierzchnia w m2


			Cel dzierżawy/dzierżawca





			1.


			Wisła, ul. Lipowa


			Część działki nr 5539/1


			30


			Działalność usługowa, handlowa, gastronomiczna/



 J. Martynek





			2.


			Wisła, ul. Kolejowa


			Część działki 175/12


			84,50


			Działalność gastronomiczna, handlowa, usługowa/


Z. Kwaśkiewicz „Smażalnia ryb”





			3.


			Wisła, ul. Konopnickiej


			Część działki 5754/7


			113,11


			Działalność handlowa, usługowa, gastronomiczna/


B. Lazar Pizzeria „Coloratta”
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UCHWAŁA NR XII/170/2011
RADY MIASTA WISŁY


z dnia 24 listopada 2011 r.


w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie 
odpadów komunalnych oraz za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportowanie nieczystości 


ciekłych 


Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 236 , poz. 2008) 


Rada Miasta Wisły 
uchwala co następuje: 


§ 1. Określa  się  górne  stawki  opłat  ponoszonych  przez  właścicieli  nieruchomości  za  odbieranie  odpadów 
komunalnych w wysokości: 


1. za worek 60 l: 


1) w przypadku odpadów zbieranych w sposób nieselektywny – 6,50 zł, 


2) w przypadku odpadów zbieranych i odbieranych w sposób selektywny – 2,79 zł, 


2. za worek 120 l: 


1) w przypadku odpadów zbieranych w sposób nieselektywny – 12,46 zł, 


2) w przypadku odpadów zbieranych i odbieranych w sposób selektywny  5,35 zł, 


3. za kubeł 110 l: 


1) w przypadku odpadów zbieranych w sposób nieselektywny – 14,60 zł, 


2) w przypadku odpadów zbieranych i odbieranych w sposób selektywny  6,42 zł, 


4. za kontener 1100 l: 


1) w przypadku odpadów zbieranych w sposób nieselektywny – 108,08 zł, 


2) w przypadku odpadów zbieranych i odbieranych w sposób selektywny  64,20 zł, 


5. za 1 m3 luzem: 


1) w przypadku odpadów zbieranych w sposób nieselektywny – 115,61 zł, 


2) w przypadku odpadów zbieranych i odbieranych w sposób selektywny  74,90 zł. 


§ 2. Określa  się  górną  stawkę  opłaty  ponoszonej  przez właścicieli  nieruchomości  za  opróżnianie  zbiorników 
bezodpływowych i transportowanie nieczystości ciekłych w wysokości 40,39 zł za 1 m3. 


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisły. 
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§ 4. Traci  moc  uchwała  Nr  XXXVII/471/2009  z dnia  26  listopada  2009  roku w sprawie  określenia  górnych 
stawek  opłat  ponoszonych  przez  właścicieli  nieruchomości  za  odbieranie  odpadów  komunalnych  oraz  za 
opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportowanie nieczystości ciekłych. 


§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 


 


Przewodniczący Rady Miasta 
Wisły 


Janusz Podżorski
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UCHWAŁA NR XII/171/2011
RADY MIASTA WISŁY


z dnia 24 listopada 2011 r.


w  sprawie  zmiany  uchwały  nr  XI/146/2011  Rady  Miasta  Wisła  z dnia  27  października  2011  r. 
w sprawie  określenia  wysokości  dziennych  stawek  opłaty  miejscowej,  zarządzenia  poboru  opłaty 
miejscowej  w drodze  inkasa  oraz  określenia  inkasentów  i wysokości  wynagrodzenia  za  inkaso 
w opłacie miejscowej 


Na  podstawie  art.  18  ust.  2 pkt  8,  art.  40  ust.  1 ustawy  z dnia  8 marca  1990r.  o samorządzie  gminnym 
(tekst jednolity: Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.), art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. 
o podatkach  i opłatach  lokalnych (tekst  jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 95 poz. 613, z późn. zm.), art.47 § 4a 
ustawy  z dnia  29  sierpnia  1997r.  –  Ordynacja  podatkowa  (tekst  jednolity:  Dz.  U.  2005  r.  Nr  8 poz.  60, 
z późn. zmianami) 


Rada Miasta Wisły 
chwala co następuje: 


§ 1. 


Wprowadzić następujące zmiany w uchwale nr XI/146/2011 Rady Miasta Wisły z dnia 27 października 2011 
r.  w sprawie  określenia  wysokości  dziennych  stawek  opłaty  miejscowej,  zarządzenia  poboru  opłaty 
miejscowej  w drodze  inkasa  oraz  określenia  inkasentów  i wysokości  wynagrodzenia  za  inkaso  w opłacie 
miejscowej: 


1) uchylić dotychczasowe brzmienie pkt 1 w §2 ust. 4 i nadać nowe o treści: 


„1) Panią Annę Słowiok, zamieszkałą w Wiśle (Jawornik), posiadającą NIP 5482553555; ”;


2) uchylić dotychczasowe brzmienie pkt 2 w §2 ust. 4 i nadać nowe o treści: 


„2) Pana Szymona Cieślara, zamieszkałego w Wiśle (Jawornik), posiadającego NIP 5482433006. ”.


§ 2. 


Pozostawić  bez  zmian  pozostałe  ustalenia  uchwały  nr  XI/146/2011  Rady  Miasta  Wisła  z dnia  27 
października  2011  r.  w sprawie  określenia  wysokości  dziennych  stawek  opłaty  miejscowej,  zarządzenia 
poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 
w opłacie miejscowej. 


§ 3. 


Powierzyć wykonanie uchwały Burmistrzowi Miasta Wisły. 
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§ 4. 


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego  i podlega  ogłoszeniu  na  tablicy  ogłoszeń  w Urzędzie  Miejskim  oraz  na  tablicach  ogłoszeń 
w Zarządach Osiedli. 


 


Przewodniczący Rady 
Miasta Wisły 


Janusz Podżorski
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UCHWAŁA NR XII/167/2011
RADY MIASTA WISŁY


z dnia 24 listopada 2011 r.


w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/2011 Rady Miasta Wisły z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie 
zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Wisły na 2011 rok. 


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 4 Regulaminu Rady Miasta Wisły – stanowiącego załącznik nr 4 do Statutu Miasta 
Wisły zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Wisły nr V/36/2003 z dnia 30 stycznia 2003 r. 


Rada  Miasta  Wisły 
uchwala co następuje : 


§ 1. W załączniku  nr  1 do  uchwały Nr  III/20/2011 Rady Miasta Wisły  z dnia  27  stycznia  2011  r. w sprawie 
zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Wisły na 2011 r. wprowadza się następującą zmianę: wykreśla się  temat 
„Przyjęcie  programu  modernizacji  i rozbudowy  sieci  oświetleniowej  na  terenie  Wisły”  zaplanowany  do 
rozpatrzenia na miesiąc listopad. 


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Wisły. 


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


 


Przewodniczący Rady Miasta 
Wisły 


Janusz Podżorski
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UCHWAŁA NR XII/172/2011
RADY MIASTA WISŁY


z dnia 24 listopada 2011 r.


w sprawie nadania Statutu Wiślańskiemu Centrum Kultury 


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art. 40 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz.U.  z 2001r.  nr  142  poz.1591  z późniejszymi  zmianami)  oraz  art.13  ust.1  z dnia  25  października  1991 
o organizowaniu  i prowadzeniu  działalności  kulturalnej  (Dz.U.  z 1997  roku  nr  110  poz.  721  z późniejszymi 
zmianami). 


Rada Miasta Wisły 
uchwala, co następuje: 


§ 1. Nadać Statut Wiślańskiemu Centrum Kultury w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 


§ 2. Traci moc Uchwała Nr LI/449/2006 Rady Miasta Wisły z dnia 20 października 2006 w sprawie nadania 
Statutu Wiślańskiemu Centrum Kultury. 


§ 3. Wykonanie Uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Wisły. 


§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 


 


Przewodniczący Rady Miasta 
Wisły 


Janusz Podżorski







Załączniki binarne


Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/172/2011 z dnia 24 listopada 2011 r.


STATUT WCK


Zalacznik1.pdf








Załącznik do Uchwały Nr XII/172/2011 



Rady Miasta Wisły z dnia 24.11.2011r. 



 



Tekst jednolity 



 



STATUT 



WI ŚLAŃSKIEGO CENTRUM KULTURY 



I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 



§ 1 



Wiślańskie Centrum Kultury, zwane dalej WCK jest samorządową instytucją kultury 
utworzoną uchwałą Rady Miasta Wisły Nr XXVII/158/97 z dnia 26 lutego 1997 roku, 
wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora. 



§ 2 



Wiślańskie Centrum Kultury działa na podstawie: 



1. Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności   
kulturalnej z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. Nr 13 poz. 123 z 2001r. 
wraz z późniejszymi zmianami). 



2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 
2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami). 



3. Ustawy z dnia 30.06.2005roku o finansach publicznych. 



4. Niniejszego statutu. 



§ 3 



1. Siedzibą WCK jest miasto Wisła. 



2. Terenem działania WCK jest gmina Wisła, WCK może również prowadzić działalność 
na terenie całej Polski, a także poza jej granicami. 



3. Organizatorem WCK jest Gmina Wisła.  



4. Nadzór nad działalnością WCK sprawuje Burmistrz Miasta Wisła. 



§ 4 



1. WCK posiada osobowość prawną. 



2. WCK używa podłużnej pieczęci z nazwą w pełnym brzmieniu, adresem, numerem 
NIP oraz numerem telefonu. 











II.  CELE, ZADANIA I ZAKRES DZIAŁANIA WCK 



§ 5 



1. Przedmiotem działalności WCK jest rozpoznawanie, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb 
i aspiracji kulturalnych mieszkańców Wisły i turystów oraz upowszechnianie i 
promocja kultury lokalnej w kraju i za granicą. 



2. Do podstawowych zadań WCK należy: 



a) organizowanie różnych form działalności kulturalno-artystycznej na terenie 
gminy Wisła,  



b) organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez 
sztukę,  



c) stwarzanie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, 
rękodzieła ludowego i artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji i 
zespołów itp. 



d) nadzorowanie w gminie Wisła działalności rozrywkowo-artystycznej, 



e) działalność instruktażowo- metodyczna, 



f) współdziałanie z organizacjami społecznymi działającymi na terenie miasta w 
zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców, 



g) koordynowanie działalności na terenie miasta w zakresie organizacji imprez 
kulturalnych, 



h) organizowanie lub współorganizowanie imprez o charakterze filmowym 
poprzez rozpowszechnianie, pobudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz 
zainteresowań w zakresie kinematografii, 



i) organizacja oraz współorganizacja festiwali, 



j) wydawanie gazety „Echo Wisły” poprzez gromadzenie informacji i 
materiałów, przygotowanie ich do druku oraz dystrybucja. 



k) organizowanie lub współorganizowanie imprez rekreacyjno – kulturalnych, 



3. Dla realizacji celów i zadań WCK prowadzi m. in.: 



a) dom kultury, 



b) kino, 



c) wydaje gazetę „Echo Wisły”, 



d) współpracuje z amatorskim ruchem artystycznym. 



 



 



 











III.   ORGANY ZARZ ĄDAJĄCE I DORADCZE 



§ 6 



1. Na czele WCK stoi dyrektor. 



2. Dyrektor WCK zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz. 



3. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Wisły. 



4. Dyrektor może powołać zastępcę dyrektora po zasięgnięciu opinii pracowników 
WCK. Odwołanie zastępcy następuje w tym samym trybie. 



5.  Organizację wewnętrzną WCK określa regulamin organizacyjny nadawany przez 
dyrektora po zasięgnięciu opinii Organizatora oraz opinii działających w nim 
organizacji związkowych i stowarzyszeń.  



6. Stosunki pracy z pracownikami nawiązuje i rozwiązuje dyrektor. 



7. Dyrektor WCK może na okres organizacji festiwali powołać dyrekcję festiwali. 



8. Dyrektor WCK za zgodą Organizatora powołuje Społeczną Radę Programową jako 
swój organ doradczy. 



 



IV.  GOSPODARKA FINANSOWA 



§ 7 



1. WCK prowadzi samodzielną gospodarkę finansowo-księgową na zasadach 
określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o 
której mowa w § 2. 



2. WCK jest jednostką sektora finansów publicznych. 



3. Działalność WCK jest finansowana z dotacji Organizatora i dochodów własnych. 



4. Działalność WCK może być prowadzona odpłatnie i nieodpłatnie. 



5. Podstawą gospodarki finansowej WCK jest plan finansowy uwzględniający wysokość 
dotacji Organizatora zatwierdzony przez dyrektora. 



 



§ 8 



1. WCK może prowadzić działalność inną niż kulturalna wg zasad określonych w 
obowiązujących przepisach. Środki uzyskane z działalności gospodarczej 
przeznaczone są na realizację zadań statutowych WCK. 



2. Działalność określona w ust. 1 może być prowadzona w szczególności w zakresie: 



1) sprzedaży wydawnictw i pamiątek, 



2) wynajmu pomieszczeń i powierzchni reklamowych, 











3) pobieranie opłaty akredytacyjnej startowej od uczestników imprez kulturalnych 
i rekreacyjnych, 



4) wykonywaniu usług fotograficznych, 



5) pobieranie opłaty targowej. 



3. Działalność inna niż kulturalna nie może być finansowana z dotacji organizatora 



                                                    



         §9 



Wynagradzanie pracowników instytucji kultury ustala Regulamin wynagradzania 
pracowników WCK. 



 



§ 10 



WCK przedstawia Burmistrzowi Miasta, w terminach określonych w ustawie: 



1. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego. 



2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego. 



 



§ 11 



WCK przedstawia Organizatorowi sprawozdanie roczne w postaci bilansu, rachunku zysków i  
strat oraz informacji dodatkowej w celu zatwierdzenia. 



 



§ 12 



WCK tworzy fundusz świadczeń socjalnych na zasadach określonych w odrębnych 
przepisach.  



 



§ 13 



WCK posiada własny rachunek bankowy, którym dysponuje samodzielnie. 



 



V. PRZEPISY KOŃCOWE 



§ 14 



1. Statut WCK nadaje Rada Miasta Wisły. 



2. Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania. 
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UCHWAŁA NR XII/173/2011
RADY MIASTA WISŁY


z dnia 24 listopada 2011 r.


w sprawie: określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591; z późn.zm.) oraz art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. 
U. Nr 157, poz 1240; z późn. zm. ) 
Rada Miasta Wisły 
uchwala,co następuje: 


§ 1. 


Projekt budżetu Burmistrz Miasta Wisły sporządza w szczegółowości określonej w przepisach ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. – zwanej dalej: „ustawą”), 
z dodatkowym wyodrębnieniem obejmującym co najmniej: 


1) dla  źródeł  dochodów  budżetu  –  oznaczenie  paragrafu  klasyfikacji  budżetowej,  wraz  z nazwą  takiego 
paragrafu, 


2) rodzaju  i kwoty  dla  każdego  przychodu  budżetu  oraz  każdego  rozchodu  budżetu  –  przy  zastosowaniu 
specyfikacji określonej w art. 6 ust. 2 i art. 217 ustawy, 


3) wydatków  majątkowych  –  określonych  przez  opis  i kwotę  każdego  wydatku  w szczegółowości  dział 
i rozdział. 


§ 2. 


1. Do projektu uchwały budżetowej dołącza się uzasadnienie i materiały informacyjne. 


2. Uzasadnienie obejmuje w szczególności: 


1) informację opisową, objaśniającą przyjęte wielkości oraz sposób ich prognozowania lub limitowania, 


2) omówienie projektowanych dochodów z poszczególnych źródeł, w podziale na bieżące i majątkowe, 


3) omówienie projektowanych wydatków w podziale na bieżące i majątkowe, 


4) omówienie  planowanej  nadwyżki  budżetowej  lub  deficytu  budżetowego  wraz  ze  źródłami  jego 
pokrycia, 


5) omówienie planowanych przychodów i rozchodów budżetu. 


3. Materiały informacyjne dołączane do projektu uchwały budżetowej zawierają: 


1) dane  o realizacji  dochodów  i wydatków,  przychodów  i rozchodów  za  trzy  kwartały  roku 
poprzedzającego rok budżetowy, w postaci sprawozdań finansowych RbNDS, Rb27, Rb28, 


2) omówienie planowanego wyniku projektowanego budżetu ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na 
zwiększenie kwoty długu oraz struktury i rodzaju planowanych przychodów i rozchodów budżetu. 


§ 3. 


Ustala się czynności i terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej  jak w poniżej 
zamieszczonym zestawieniu: 


L.p.  WYSZCZEGÓLNIENIE  ODPOWIEDZIALNI  TERMIN 


1 


Przedstawienie Radzie Miasta Wisły oraz Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej w Katowicach projektu uchwały budżetowej wraz 
z materiałami informacyjnymi i uzasadnieniem, przy czym projekt 
winien być opracowany zgodnie z procedurą ustaloną przez 
Burmistrza Miasta Wisły 


Burmistrz Miasta 
Wisły 


do 15 listopada roku 
poprzedzającego rok 
budżetowy 


2  Przekazanie radnym projektu uchwały budżetowej, uzasadnienia  Przewodniczący Rady  niezwłocznie po 
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i materiałów informacyjnych  Miasta Wisły  otrzymaniu materiałów 


3  Opiniowanie projektu uchwały budżetowej przez komisje rady. 
Przekazanie opinii do komisji właściwej ds. budżetu 


Przewodniczący 
komisji Rady Miasta 
Wisły 


do 5 grudnia roku 
poprzedzającego rok 
budżetowy 


4 
Opiniowanie (zbiorczo) projektu uchwały budżetowej przez komisję 
właściwą ds. budżetu. Przekazanie opinii Burmistrzowi Miasta 
Wisły. 


Przewodniczący 
komisji Rady Miasta 
Wisły właściwej ds. 
budżetu 


do 10 grudnia roku 
poprzedzającego rok 
budżetowy 


5 
Uchwalenie uchwały budżetowej przez Radę Miasta Wisły poprzez 
przegłosowanie ewentualnych wniosków (poprawek) do projektu 
i głosowanie projektu z uwzględnionymi poprawkami 


Radni Rady Miasta 
Wisły 


do 31 grudnia  roku 
poprzedzającego rok 
budżetowy, nie później 
niż do dnia 31 stycznia 
roku budżetowego 


6  Opublikowanie scalonego tekstu uchwały budżetowej  podpisanej 
przez Przewodniczącego Rady Miejskiej. 


Burmistrz Miasta 
Wisły  bez zbędnej zwłoki 


§ 4. 


1. Po  otrzymaniu  od  Burmistrza  Miasta  Wisły  projektu  uchwały  budżetowej  wraz  z uzasadnieniem 
i materiałami informacyjnymi, Przewodniczący Rady Miasta Wisły niezwłocznie przesyła go radnym. 


2. Komisje  Rady Miasta Wisły  zapoznają  się  z projektem  uchwały  budżetowej  i w  terminie  do  5 grudnia 
przedstawiają na piśmie komisji właściwej do spraw budżetu opinię o tym projekcie. 


3. W  przypadku,  gdy  wniosek  o zmianę  w projekcie  uchwały  budżetowej,  zgłoszony  przez  Komisję  lub 
radnego,  wymaga  dokonania  w projekcie  budżetu  zmian  powodujących  zwiększenie  projektowanego 
deficytu  budżetowego,  dla  przedstawienia  wniosku  pod  głosowanie  Rady Miasta Wisły  niezbędna  jest 
zgoda Burmistrza Miasta Wisły. 


4. W  przypadku,  gdy  we  wniosku  proponowane  jest  wprowadzenie  nowego  wydatku  lub  zwiększenie 
wydatku  przewidzianego  w projekcie  budżetu,  wnioskodawca  jest  zobowiązany  wskazać  źródła 
finansowania tego wydatku. 


5. Przewodniczący Rady Miasta Wisły ustala termin sesji w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej, której 
porządek powinien obejmować co najmniej: 


1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz ze zgłoszonymi poprawkami, 


2) odczytanie opinii poszczególnych komisji Rady Miasta Wisły, 


3) odczytanie  opinii  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w Katowicach  o projekcie  uchwały  budżetowej 
i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie możliwości sfinansowania deficytu 
przedstawionego w projekcie budżetu, 


4) dyskusję nad projektem uchwały budżetowej i zgłoszonymi poprawkami, 


5) głosowanie poprawek do projektu uchwały budżetowej, 


6) głosowanie uchwały budżetowej z uwzględnieniem przegłosowanych poprawek z pkt 5. 


§ 5. 


W  sprawach  nieunormowanych  w uchwale,  dotyczących  organizacji  i przebiegu  sesji  oraz  trybu 
podejmowania  przez  Radę Miasta Wisły  uchwały  budżetowej,  stosuje  się  przepisy  ustawy  oraz  przepisy 
Statutu Gminy Wisła. 


§ 6. 


Traci  moc  uchwała  Nr  IX/113  /2007  Rady  Miasta  Wisły  z dnia  28  czerwca  2007  r  w sprawie  ustalenia 
procedury opracowywania i uchwalania budżetu miasta Wisły i szczegółowości materiałów składających się 
na projekt budżetu. 


§ 7. 


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisły. 
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§ 8. 


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


 


Przewodniczący Rady 
Miasta Wisły 


Janusz Podżorski








Id: VMTPJZOTDIXFSMGRQWTAXCLXT. Podpisany Strona 1


UCHWAŁA NR XII/174/2011
RADY MIASTA WISŁY


z dnia 24 listopada 2011 r.


w sprawie : uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Wisły obejmującego obszar "Wisła Jawornik Rowienki" 


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku "o samorządzie gminnym"(Dz.U.Nr 142 z 2001 
r. , poz.1591 ze zm.) oraz art.12 ust.1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. "o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym" (Dz.U.Nr 80 z 2003r. poz.717 ze zm.) , a także uchwały nr XLVI/573/2010 
Rady Miasta Wisła z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wisły obejmującego obszar "Wisła Jawornik 
Rowienki" 
Rada Miasta Wisły 
uchwala co następuje : 


§ 1. Uchwalić  zmianę  studium  uwarunkowań  i kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Wisły 
obejmującego obszar "Wisła Jawornik Rowienki" . 


§ 2. Załącznikami do uchwały są : 


1. Część graficzna : 


a) załącznik Nr 1 do uchwały  Rysunek zmiany studium w skali 1:5000 


b) załącznik  Nr  2 do  uchwały    Ujednolicony  rysunek  Nr  3   Ustalenia  studium    Kierunki  zmian  w strukturze 
funkcjonalnoprzestrzennej miasta w skali 1:10 000 


c) załącznik Nr 3 do uchwały  fragment rysunku Nr 4 studium  Ustalenia studium  Zasady ochrony środowiska 
i dziedzictwa kulturowego w skali 1:5000 


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisły . 


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . 


 


Przewodniczący Rady Miasta 
Wisły 


Janusz Podżorski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/174/2011


Rady Miasta Wisły


z dnia 24 listopada 2011 r.


Zalacznik1.jpg


Rysunek zmiany studium w skali 1:5000 


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/174/2011


Rady Miasta Wisły



Zalacznik1.jpg





Id: VMTPJZOTDIXFSMGRQWTAXCLXT. Podpisany Strona 2


z dnia 24 listopada 2011 r.


Zalacznik2.jpg


Ujednolicony rysunek Nr 3 


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/174/2011


Rady Miasta Wisły


z dnia 24 listopada 2011 r.


Zalacznik3.jpg


Fragment rysunku Nr 4 studium 



Zalacznik2.jpg

Zalacznik3.jpg






Id: XYCYJGDHPZSWGNFYTPQEMNWNI. Podpisany Strona 1


UCHWAŁA NR XII/175/2011
BURMISTRZA MIASTA WISŁY


z dnia 24 listopada 2011 r.


w sprawie : wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Wisła prawa własności nieruchomości położonych 
w Wiśle 


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 08 marca 1990  roku "o  samorządzie gminnym"(Dz.U.Nr 142 
z 2001 roku , poz.1591 ze zm.) § 6 ust.1 lit. a i ust. 2 uchwały Rady Miasta Wisły nr XXXII/396/2009 z dnia 29 
maja  2009  roku  w sprawie  zasad  gospodarowania  nieruchomościami  stanowiącymi  własność  gminy  Wisła 
(opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 120 z dnia 09 lipca2009 roku , poz.2539 ) . 
Rada  Miasta  Wisły 
uchwala co następuje : 


§ 1. Wyrazić  zgodę  na  nabycie  na własność Gminy Wisła  ,  niżej  wymienionych  nieruchomości  położonych 
w Wiśle : 


1. od  Pana  Andrzeja  Madzi  ,  pgr  nr  4476/370  o pow.  0.0558  ha  zapisaną  w Kw  BB1C/00087502/0  Sądu 
Rejonowego w Cieszynie , stanowiącą drogę dojazdową w Wiśle (boczny odcinek ul. Malinka) 


2. od  Państwa  Henryka  i Elżbiety  Podżorskich  ,  pgr  nr  4692/146  o pow.  0.0128  ha  zapisaną  w Kw 
BB1C/00054253/9 Sądu Rejonowego w Cieszynie , stanowiacą fragment ul. Cieńkowskiej . 


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisły . 


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . 


 


Przewodniczący Rady Miasta 
Wisły 


Janusz Podżorski







