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P r o t o k ó ł nr XI/11 

z sesji Rady Miasta Wisły odbytej w dniu 27 października 2011 roku, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego 
w Wiśle od godz. 14.00 – 20.00. 

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 oraz Gość Pan Jerzy Malik członek Zarządu 
Powiatu. 

Porządek obrad 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad (ewentualne zmiany). 

3. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Miasta z dnia  29 września 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. Uchwalenie stawek podatkowych i opłat na 2012r.: 

a) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, od budynków, budowli i gruntów na rok  2012 oraz 
zwolnień w podatku, 

b) określenia  wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok, 

c) określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej na 2012 rok, zarządzania poboru opłaty miejscowej 
w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagradzania za inkaso w opłacie miejscowej, 

d) określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej w 2012 r. określenia inkasentów, określenia wysokości 
wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień w opłacie, 

e) określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach  budowlanych, o gruntach i o lasach 
od osób fizycznych i deklaracji na podatek od  nieruchomości, rolny i leśny od osób prawnych oraz jednostek 
organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, 

9. Przyjęcia programu współpracy miasta Wisły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 
mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2012. 

10. Przyjęcie informacji Burmistrza Miasta o złożonych oświadczeniach majątkowych przez zobowiązane do 
ich złożenia osoby. 

11. Przyjęcie informacji Przewodniczącego Rady Miasta o złożonych oświadczeniach majątkowych przez 
Radnych Rady Miasta. 

12. Przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012r. 

13. Przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na  2012r. 

14. Aktualizacja górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów 
komunalnych oraz za opróżnianie  zbiorników bezodpływowych i transportowanie nieczystości ciekłych. 

15. P o d j ę c i e u c h w a ł w s p r a w i e : 

a) zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wisły, 

b) współdziałania Gminy Wisła z Gminą Bielsko-Biała w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu 
do osób z terenu Gminy Wisła doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemów Alkoholowych 
w Bielsku-Białej, 
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c) zmiany Uchwały VI/75/2011 Rady Miasta Wisły z dnia 28 kwietnia 2011 r. wsprawie określenia warunków, 
zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych oraz nagród sportowych dla 
zawodników, którzy  osiągnęli wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym  rangi 
Mistrzostw Polski, 

d) zatwierdzenia realizacji projektu pod nazwą : ”Wiedza naszą drogą do sukcesu”, 

e) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na wynajem pomieszczeń w szkole podstawowej nr 5 w Wiśle-
Jaworniku z przeznaczeniem na działalność niepublicznego przedszkola. 

16. Udzielenia odpowiedzi na wnioski i skargi: 

a) Przedsiębiorstwa Rozrywkowego „LUNAPARK” w sprawie dzierżawy terenu w Parku   im. Kopczyńskiego pod 
wesołe miasteczko, 

b) Pani Marii Cieślar w sprawie remontu i budowy drogi dojazdowej do posesji, 

c) Pani Beaty Lazar PUB Pizzeria Colorata w sprawie przedłużenia dzierżawy terenu, 

d) Pani Katarzyny Podkowińskiej-Kupczak w sprawie remontu drogi dojazdowej, 

e) Pana Romana Leśniewskiego na działalność Burmistrza Miasta. 

17. Interpelacje i zapytania. 

18. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania. 

19. Komunikaty i informacje. 

20. Wolne wnioski. 

21. Zamknięcie obrad sesji. 

AD. 1. 

Przewodniczący Rady Janusz Podżorski otworzył XI sesję Rady Miasta i powitał wszystkich Radnych, 
Przewodniczących Zarządów Osiedli, Burmistrza Miasta, Zastępcę Burmistrza, Sekretarza Miasta, Skarbnika 
Miasta, kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych, kierowników i pracowników Urzędu 
Miejskiego oraz Gościa Pana Jerzego Malika członka Zarządu Powiatu. 

Oświadczył także, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 15 Radnych, co wobec 
ustawowego składu Rady wynoszącego 15 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. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powitał serdecznie wszystkich i poprosił o wycofanie z porządku obrad 
projektu uchwały w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej w 2012 r. określenia 
inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień w opłacie oraz projektu uchwały 
w sprawie aktualizacji górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie 
odpadów komunalnych oraz za opróżnianie  zbiorników bezodpływowych i transportowanie nieczystości 
ciekłych. Poprosił o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał w sprawie zmiany uchwały Nr 
X/131/2011 Rady Miasta Wisły z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/13/2010 Rady 
Miasta Wisły z dnia 14 grudnia 2010 r. "Uchwała Budżetowa na 2011 rok" oraz w sprawie zmian budżetu 
miasta na rok 2011. 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski wykreślił projekty dwóch wycofanych uchwał z porządku 
obrad oraz zaproponował wprowadzenie nowych projektów uchwał w punkcie 14 w podpunktach odpowiednio 
b i c oraz wprowadził projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji ds. opracowania zmiany Statutu 
Miasta Wisły w podpunkcie h punktu 14. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Radna Joanna Nogowczyk poprosiła o wycofanie z porządku obrad 
uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Pana Romana Leśniewskiego na działalność Burmistrza 
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Miasta, z uwagi na to, że skarżący wycofał skargę, a wprowadziła projekt uchwały w sprawie udzielenia 
odpowiedzi na wniosek Pana Andrzeja Szalbóta w sprawie remontu ul. Sosnowej. 

Porządek obrad po zmianach: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad (ewentualne zmiany). 

3. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Miasta z dnia 29 września 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. Uchwalenie stawek podatkowych i opłat na 2012r.: 

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, od budynków, budowli i gruntów na rok 2012 oraz 
zwolnień w podatku, 

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok, 

określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej na 2012 rok, zarządzania poboru opłaty 
miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagradzania za inkaso w opłacie 
miejscowej, 

określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach 
od osób fizycznych i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób prawnych oraz jednostek 
organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. 

9. Przyjęcia programu współpracy miasta Wisły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 
mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2012. 

10. Przyjęcie informacji Burmistrza Miasta o złożonych oświadczeniach majątkowych przez zobowiązane do 
ich złożenia osoby. 

11. Przyjęcie informacji Przewodniczącego Rady Miasta o złożonych oświadczeniach majątkowych przez 
Radnych Rady Miasta. 

12. Przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012r. 

13. Przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012r. 

14. P o d j ę c i e u c h w a ł w s p r a w i e : 

zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wisły, 

zmiany uchwały Nr X/131/2011 Rady Miasta Wisły z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały 
Nr II/13/2010 Rady Miasta Wisły z dnia 14 grudnia 2010 r. "Uchwała Budżetowa na 2011 rok" 

zmian budżetu miasta na rok 2011, 

współdziałania Gminy Wisła z Gminą Bielsko-Biała w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 
w odniesieniu do osób z terenu Gminy Wisła doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemów 
Alkoholowych w Bielsku-Białej, 

zmiany Uchwały VI/75/2011 Rady Miasta Wisły z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia warunków, 
zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych oraz nagród sportowych dla 
zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym rangi 
Mistrzostw Polski, 

zatwierdzenia realizacji projektu pod nazwą : ”Wiedza naszą drogą do sukcesu”, 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na wynajem pomieszczeń w szkole podstawowej nr 5 w Wiśle-
Jaworniku z przeznaczeniem na działalność niepublicznego przedszkola, 

powołania doraźnej komisji ds. opracowania zmiany Statutu Miasta Wisły . 
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15. Udzielenia odpowiedzi na wnioski i skargi: 

Przedsiębiorstwa Rozrywkowego „LUNAPARK” w sprawie dzierżawy terenu w Parku im. Kopczyńskiego 
pod wesołe miasteczko, 

Pani Marii Cieślar w sprawie remontu i budowy drogi dojazdowej do posesji, 

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

Pani Katarzyny Podkowińskiej-Kupczak w sprawie remontu drogi dojazdowej, 

Pana Andrzeja Szalbóta w sprawie remontu ul.Sosnowej. 

16. Interpelacje i zapytania. 

17. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania. 

18. Komunikaty i informacje. 

19. Wolne wnioski. 

20. Zamknięcie obrad sesji. 

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

W głosowaniu udział wzięło 15 Radnych, zmieniony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

AD. 3. 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski zapytał czy ktoś wnosi uwagi do protokołu z X sesji Rady 
Miasta z dnia 29 września 2011 r., 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 X sesji Rady Miasta. 

W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych. Protokół z X sesji Rady Miasta Wisły został przyjęty jednogłośnie. 

AD. 4 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski powiedział, że zaprosił na sesję osoby wskazane we 
wniosku Komisji Gospodarki Komunalnej… z dnia 21 września, następnie odczytał pisma, które stanowią 
odpowiednio załączniki nr 2, nr 3 i nr 4 do protokołu. Oddał głos Panu Jerzemu Malikowi. 

Członek Zarządu Powiatu Jerzy Malik powiedział, że Powiatowy Zarząd Dróg zajmuje się bieżącym 
utrzymaniem dróg wojewódzkich oraz ich kapitalnymi remontami. Zaznaczył, że stan dróg jest bardzo ważny 
dla gospodarki, turystyki. Zauważył, że w ostatnich latach powiat zmienił radykalnie nastawienie do ważności 
zagadnienia dróg. Powiedział, że wiele samorządów ziemi cieszyńskiej współpracuje z powiatem uruchamiając 
własne środki na remonty dróg jako wkład własny. W ostatnich 10 latach na terenie Wisły wykonano robót na 
drogach za ok. 7,5 miliona, z tego udział własny gminy jest w granicach 1,4 miliona. W wieloletnim planie 
powiatowym z terenu Wisły Zarząd Powiatu uwzględnił ul. Górnośląską – w przyszłym roku projekt i w 
następnym wykonanie oraz przebudowę ul. Czarne, plan będzie uchwalany w listopadzie. Na przyszły rok 
zaplanowano na ul. Jawornik ciąg dalszy nowej nakładki na długości pół kilometra. Powiedział, że 
porozumienie z Zarządem Dróg Wojewódzkich jest podpisywane na rok od lipca do czerwca kolejnego roku, co 
stanowi pewne utrudnienia w przewidywaniu i planowaniu kosztów akcji zimowej, utrzymywania poboczy czy 
czyszczenia przepustów. W ostatnich latach zakupiono maszynę do czyszczenia przepustów, na przyszły rok 
planuje się zakup kosiarki do koszenia poboczy, po to żeby można było drobne, proste roboty wykonywać we 
własnym zakresie. Przypomniał dawną funkcję dróżnika, dbającego o przydrożne rowy. Dzisiaj niedrożne, 
zaniedbane rowy są niejednokrotnie przyczyną podtopień. Powiedział, że w tym roku na drogach powiatowych 
prowadzi się 18 inwestycji, a w poprzednich bywało 5 czy 6. 

Radna Joanna Nogowczyk zapytała czy Marszałek narzuca w porozumieniu podział środków na utrzymanie 
zimowe i odśnieżanie na poszczególne drogi czy dzieli je powiat oraz według jakiego klucza się to odbywa. 

Członek Zarządu Powiatu Jerzy Malik powiedział, że kwota przyznana na utrzymanie dróg wynika 
z przelicznika według ilości kilometrów. Powiat ogłasza przetarg, całą procedurą kieruje Powiatowy Zarząd 
Dróg. 
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Radna Joanna Nogowczyk powiedziała, że ma wątpliwości, ponieważ Wisła czy Istebna przy opadach 
śniegu mają mniej korzystne warunki niż miejscowości położone niżej na przykład Skoczów, Cieszyn, zapytała 
czy przy rozdysponowywaniu środków te aspekty są brane pod uwagę. 

Członek Zarządu Powiatu Jerzy Malik powiedział, że jest to bardzo trudne do uchwycenia, ale bierze się 
pod uwagę ten fakt. Powiedział, że założenie jest takie żeby za solidną pracę rzetelnie płacić, dlatego do 
samochodów odśnieżających będą wmontowane urządzenia GPS. 

Radna Ewa Sitkiewicz zapytała czy powiat mógłby wesprzeć gminę w staraniach w uzyskaniu środków na 
remont mostu na ul. Wyzwolenia. 

Członek Zarządu Powiatu Jerzy Malik zapewnił, że powiat udzieli wsparcia. Powiedział, że na początku 
listopada będzie rozstrzygnięty przetarg na poważną inwestycję opiewającą na ponad 50 milionów, na długości 
800 m będzie zabezpieczane osuwisko przy drodze w Skoczowie. Najgorsze dla miejscowości turystycznych 
jest to, że droga będzie zamknięta na około rok, objazdy będą organizowane przez Wiślicę. Starosta już na 
początku roku interweniował również w tej sprawie. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że na drogach jest pewien galimatias, jeżeli chodzi 
o zarządzanie, na przykład droga do świateł w Skoczowie jest w zarządzie Marszałka, a dalej w kierunku 
Wiślicy jest w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad. Zapewnił, że miasto będzie zwracać się również 
do posła i senatora z naszego okręgu z prośbą o pomoc w pozyskiwaniu środków na zadania wymienione 
w przeczytanym wcześniej piśmie z Zarządu Dróg Wojewódzkich. 

Radna Grażyna Pruska powiedziała, że przepusty pod górskimi drogami są zasypywane rumoszem 
skalnym, zapytała czy zakupione urządzenie do udrażniania przepustów da radę. Powiedziała, że będąc 
niedawno w Gminie Hażlach i Goleszów zauważyła bardzo ładnie utrzymane pobocza, zapytała dlaczego u nas 
trawa na poboczach nie jest wycinana. 

Członek Zarządu Powiatu Jerzy Malik powiedział, że to urządzenie generuje strumień wody, który pod 
ogromnym ciśnieniem wymywa wszystko co zalega w przepuście, daje radę również rumoszowi skalnemu. 
Odnośnie koszenia poboczy powiedział, że założenie jest takie, że raz do roku pobocza muszą być wykoszone. 
Natomiast w niektórych gminach funkcjonują służby drogowe, które we własnym zakresie dbają o pobocza. 

Radna Dorota Chmiel zapytała czy zbocze obok drogi na Kubalonkę jest zabezpieczone w odpowiedni 
sposób, ponieważ na poboczu zalegają sporej wielkości skały, robiące wrażenie jakby przed chwilą zostały 
usunięte. 

Członek Zarządu Powiatu Jerzy Malik powiedział, że na interwencję w tej sprawie była odpowiedź, że 
zostało to naprawione, jednak być może jest to proces ciągły wymagający zabezpieczenia. 

Radna Dorota Chmiel powiedziała, że od wiosny są czynione starania, żeby odnowić bariery w kierunku 
Oazy. Zwróciła uwagę, że wybrany kolor zielony jest niestety niewidoczny wieczorem. 

Członek Zarządu Powiatu Jerzy Malik zanotował sobie sprawę, ponieważ nie potrafił udzielić 
odpowiedzi. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że most na Pile odnowiliśmy sami. Poprosił o rozpatrzenie 
możliwości połączenia sił przy tego typu pracach. 

Radny Tomasz Bujok powiedział, że bardzo żałuje, iż na sesji są nieobecni przedstawiciele Urzędu 
Marszałkowskiego i Zarządu Dróg Wojewódzkich, traktuje to jako pokazanie gdzie jest miejsce samorządu. 
Radny stwierdził, że nie wierzy w to, że nie ma tam zastępców, czy osób odpowiedzialnych za inwestycje. 
Spotkanie miało służyć temu, żeby uzgodnić priorytetowe inwestycje w naszym mieście oraz dowiedzieć się 
jakie propozycje do budżetu będzie składał Zarząd Urzędu Marszałkowskiego. Podziękował za przybycie 
Radnemu Malikowi. Powiedział, że zostało już poruszonych wiele spraw, zgłosił następujące uwagi dotyczące 
bieżącego utrzymania dróg: zamiatanie poboczy po zimie, koszenie poboczy i malowanie pasów na drogach 
wojewódzkich. Zaznaczył, że zamiatanie poboczy odbywa się często w maju i czerwcu co jest na pewno za 
późno. Zapytał jakie są standardy przy ogłaszaniu przetargów na tego typu prace oraz czy jest szansa na to, żeby 
zamiatanie dróg odbywało się dwukrotnie w ciągu roku. Zapytał czy w innych gminach pobocza są koszone 
dwukrotnie w ciągu roku. Malowanie pasów obywa się od kilku lat przy wielkim natężeniu ruchu, na przykład 
w tym roku miało to miejsce w sobotę rozpoczynającą Tydzień Kultury Beskidzkiej. Zapytał czy opracowano 
już projekt na remont ul. Czarne i o jakiego rzędu środki wystąpiono do tzw. „schetynówek”. 
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Burmistrz Miasta Jan Poloczek zaznaczył, że przetargi na malowanie pasów powinny być ogłaszane 
i rozstrzygane wcześniej, a taki sposób, żeby malowanie mogło się odbywać w miesiącu kwietniu, najpóźniej 
w maju. 

Członek Zarządu Powiatu Jerzy Malik powiedział, że wykonanie projektu założono na lata 2012-2014. 

Radny Tomasz Bujok powiedział, że jest zdziwiony, że projektu jeszcze nie ma, ponieważ Starosta 
wielokrotnie deklarował, że problemem się zajmie, widocznie nie wyszło. Zapytał w jaki sposób są dzielone 
środki na poszczególne gminy jeżeli chodzi inwestycje na drogi powiatowe. 

Członek Zarządu Powiatu Jerzy Malik stwierdził, że nie ma zasad. Utworzony wieloletni plan reguluje 
w jakim terminie i na jakie drogi będą kierowane nakłady finansowe. 

Radny Tomasz Bujok powiedział, że na naszym terenie jest wiele dróg powiatowych nieprzelotowych tylko 
prowadzących do konkretnych osiedli. Zauważył, że nakłady na te drogi nie są tak wysokie jak na przykład 
w Cieszynie czy Goleszowie, zdarza się że środki są przyznawane pod koniec roku, gdzie niejednokrotnie 
gmina musi w 50 % partycypować z własnych środków. Zapytał czy jest szansa na zwiększenie środków, 
chociażby tylko na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, ponieważ niektóre jak na przykład ul. Dziechcinka 
są w tak fatalnym stanie, że może się okazać, że odśnieżanie będzie tam zupełnie niemożliwe. 

Członek Zarządu Powiatu Jerzy Malik powiedział, że przeszkodą jest brak dokumentacji. Jeżeli chodzi 
o „schetynówki” to na ten rok przyszły takie wytyczne, że inwestycja może być prowadzona na kwotę do 
3 milionów, z tym że muszą być wszystkie zezwolenia i pełna dokumentacja. Po analizie okazało się, że 
w powiecie były tylko dwie drogi z kompletną dokumentacją, z czego jedna odpadła ze względu na zakres 
przekraczający 10 milionów. Dlatego przyjęto taka procedurę, że dokumentacja będzie wykonywana po to, żeby 
można było w przyszłości sięgać po środki. 

Radny Tomasz Bujok powiedział, że właśnie dlatego były wcześniej wnioski i interwencje w sprawie ul. 
Czarne, ponieważ wiadomo było, że ulegnie ona zniszczeniu i dewastacji ze względu na duże natężenie ruchu 
przy okazji remontu drogi na Kubalonkę. Radny powiedział, że może wtedy brakło poparcia, żeby to zadanie 
przegłosować, może taka była decyzja polityczna. Radny powiedział, że osobiście ma żal, że ten projekt nie 
został wtedy opracowany, a w związku z jego brakiem nie można było w tym roku skorzystać ze środków. 
Wyraził nadzieję na szybkie opracowanie dokumentacji. 

Członek Zarządu Powiatu Jerzy Malik powiedział, że w programie „schetynówek” bardzo często się 
zdarza, że dofinansowanie jest na poziomie 30%, pozostałą część trzeba zabezpieczyć ze środków własnych. 
Pojawił się jednak sygnał, że na następne inwestycje będzie przyznawane w granicach 75%, także po stronie 
samorządów pozostanie 25%, z czego 12,5% całkowitej wartości inwestycji będą musiały wnieść gminy. 

Radny Tomasz Bujok zapytał czy przy tworzeniu budżetu na następny rok jest uwzględniany wzrost 
środków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych. 

Członek Zarządu Powiatu Jerzy Malik stwierdził, że na razie budżet jest na etapie tak zwanych 
przymiarek, ale potwierdził, że na bieżące utrzymanie dróg konieczne jest zwiększenie środków, między innymi 
na wycinkę drzew przy drogach, które stwarzają zagrożenie i niszczą nawierzchnię. 

Radny Tomasz Bujok poprosił, żeby bieżące utrzymanie chociaż raz na kadencję rozpocząć od Istebnej, 
a nie od Skoczowa czy Goleszowa. 

Członek Zarządu Powiatu Jerzy Malik powiedział, że roboty są wykonywane według harmonogramu. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że w miejscowościach niżej położonych można nieraz 
wcześniej zacząć prace, bo tam szybciej nie ma śniegu. 

Radna Joanna Płaczek-Wrotniak poprosiła o uwzględnienie w planach nie tylko malowania pasów, ale 
i mostów. 

Radny Bronisław Pinkas zapytał jaka jest procedura wykonywania drobnych robót na drogach 
wojewódzkich oraz na ile powiat sugeruje pewne zadania, czy jest to brane pod uwagę. 

Członek Zarządu Powiatu Jerzy Malik powiedział, że drobne prace wykonuje powiat w ramach 
porozumienia. Jeżeli chodzi o malowanie pasów na drogach wojewódzkich to wiąże się z wieloma 
uzgodnieniami i nie jest to łatwy proces. 

Radny Jan Szalbot zapytał czy miasto mogłoby przejąć zadanie utrzymywania poboczy i czy byłyby na to 
również przekazane środki. 
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Członek Zarządu Powiatu Jerzy Malik powiedział, że powiat otrzymuje środki z województwa na 
podstawie jednego porozumienia, z których musi się rozliczyć. 

Radny Jan Szalbot powiedział, że na drodze wojewódzkiej z Białego Krzyża wszystkie studzienki są 
nieczynne, mimo wielokrotnych zgłoszeń powiat nic nie zrobił, żeby je udrożnić. Gmina sprząta tylko drogę 
z naniesionego przez wodę żwiru. Zapytał w jaki sposób gmina może wpływać na powiat, żeby egzekwować 
wykonywanie takich prac jak czyszczenie studzienek. 

Członek Zarządu Powiatu Jerzy Malik powiedział, że przekazywane uwagi są bardzo słuszne, zapewnił, że 
spotka się z kierownictwem Powiatowego Zarządu Dróg celem przekazania uwag. 

Radny Bronisław Pinkas powiedział, że po zimie na poboczu drogi wojewódzkiej zalegają duże ilości żużla, 
który jest usuwany po interwencji, ale odbywa się to co rocznie zbyt późno. Zapytał czy takie sprzątanie mogło 
by się odbywać od razu po zimie. 

Radna Joanna Nogowczyk zapytała czy pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych robią przegląd dróg 
powiatowych na terenie powiatu. 

Członek Zarządu Powiatu Jerzy Malik powiedział, że w powiatowej radzie działa Komisja Dróg 
i Bezpieczeństwa, która w maju po sezonie zimowych dokonuje objazdu dróg powiatowych. 

Radna Joanna Nogowczyk powiedziała, że przy drodze wojewódzkiej przed uszkodzonym mostem przy 
Restauracji Polonia, od trzech miesięcy leży w trawie znak o ograniczeniu prędkości. Zapytała u kogo 
interweniować w tej sprawie, jakie służby za to odpowiadają. Poprosiła Pana Radnego Jerzego Malika 
o informację zwrotną dotyczącą sposobu załatwienia spraw zgłaszanych na dzisiejszej sesji. 

Członek Zarządu Powiatu Jerzy Malik zadeklarował, że odpowiedź będzie przesłana. Powiedział, że 
trudno byłoby sprawdzać co tydzień czy co miesiąc wszystkie drogi. Zapewnił, że nikt w Zarządzie się nie 
obrazi jeśli mieszkańcy pewne usterki zgłoszą. 

Radna Joanna Nogowczyk poprosiła, żeby przeglądów dokonywać chociaż raz na jakiś czas, a nie tylko raz 
w roku. 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski powiedział, że mieszkańcy zgłaszają takie usterki również 
na Policję, która przekazuje je dalej do Kierownika MSD i zazwyczaj są szybko usunięte. 

Radna Joanna Nogowczyk powiedziała, że chodzi o to, żeby odpowiedzialne służby interesowały się, a nie 
czekały tylko na reakcję ludzi. 

Radny Władysław Pilch powiedział, że na tym samym moście jest znak ograniczający tonaż do 15 ton, od 
strony Szczyrku jeżdżą tak zwane wanny, które jeżdżą bardzo szybko, a na pewno mają więcej niż 15 ton. 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski powiedział, że problem rozeznawała Policja. Znak 
dotyczy samochodów o rzeczywistej masie do 15 ton, te samochody były ważone i bez ładunku ważą nieco 
ponad 13 ton, także mogą przejeżdżać. 

Radna Joanna Płaczek-Wrotniak powiedziała, że naprzeciwko Jaremy mieszkańcy Malinki mają 
niebezpieczny wyjazd na drogę wojewódzką. Komisja zaopiniowała, że jedno lustro tam nie wystarczy, żeby 
rozwiązać problem. Poprosiła, żeby w takim razie dać tam system luster, żeby zapewnić mieszkańcom 
bezpieczny wyjazd na drogę. 

Radna Ewa Sitkiewicz zapytała kiedy jest możliwe doczekanie się na remont mostu w Nowej Osadzie. 

Członek Zarządu Powiatu Jerzy Malik powiedział, że nie chciałby mówić o terminie. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że o terminach można będzie mówić wówczas kiedy będzie 
sporządzona kompletna dokumentacja. 

Radny Jerzy Mitręga powiedział, że skoro jest gwarancja, że na zgłoszone uwagi będzie odpowiedź na 
piśmie, to zgłosił nieczynne odwodnienie na drogach wojewódzkich: ul. Wyzwolenia od Oazy, ul. Kopydło na 
wysokości byłej Placówki WOP-u. 

Radna Grażyna Pruska zapytała, jaka jest współpraca Zarządu Wojewódzkiego i Powiatowego Dróg 
z Zarządem Gospodarki Wodnej. Wiadomo, że większość dróg na naszym terenie biegnie obok cieków 
wodnych lub się z nimi krzyżuje, skarpy są w różny sposób zabezpieczone, jednak przy większych opadach 
zabezpieczenia skarp ulegają niszczeniu. 
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Członek Zarządu Powiatu Jerzy Malik powiedział, że współpraca z RZGW istnieje, czasem zdarza się 
rozbieżność interesów, zazwyczaj jest ona jednak daleka od stopnia zadawalającego. 

Radny Jan Szalbot zapytał czy w przeglądach dróg mogą brać udział przedstawiciele miasta. 

Członek Zarządu Powiatu Jerzy Malik powiedział, że oczywiście tak, zadeklarował, że zostanie wysłana 
informacja o planowanym następnym objeździe. 

Radny Bronisław Pinkas zapytał w jakim celu były wykonywane odwierty na drodze wojewódzkiej. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że prace były zlecone w całym województwie, wykonywano 
badania na drogach remontowanych przed pięciu laty, żeby sprawdzić w jaki sposób „się zachowują’. 

Sekretarz Miasta Jan Cieślar powiedział, że przy remoncie drogi między Kubalonką a Zamkiem 
Prezydenta zwracano uwagę na słabą jakość nawierzchni, zapytał czy okres gwarancyjny już się zakończył. 
Zaapelował o reklamowanie w ramach gwarancji. 

Radna Grażyna Pruska zapytała czy zdarzają się takie przypadki, że Zarząd Dróg płaci odszkodowania 
użytkownikom dróg za uszkodzone pojazdy. 

Członek Zarządu Powiatu Jerzy Malik powiedział, że zdarzają się takie przypadki, dochodzenie do 
odszkodowania wynika z przepisów Kodeksu Cywilnego. Zdarzenie musi być dokładnie udokumentowane, 
ponieważ zdarzają się różne sytuacje. 

Radna Joanna Nogowczyk złożyła wniosek, żeby w pierwszym najbliższym możliwym terminie ponowić 
zaproszenie na sesję do Zarządu Dróg Wojewódzkich. 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski poddał pod głosowanie złożony wniosek. Rada 
w głosowanie” 14 „za” i 1 „wstrzymujący” poparła wniosek. 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski podziękował Członkowi Zarządu Powiatu Jerzemu 
Malikowi za przybycie na sesję. 

PRZERWA W OBRADACH. 

AD. 5 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski wznowił obrady po przerwie. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że do remontów na drogach powiatowych gmina dopłaciła 
1.400.000 zł, na remonty na drogach gminnych ta kwota na pewno by się przydała. W jakimś momencie 
nastąpiło takie prześciganie się samorządów w dofinansowywaniu zadań powiatowych, co nie jest dobrym 
zjawiskiem. Burmistrz powiedział, że nie wiadomo czy poziom samorządu powiatowego jest potrzebny, bo 
gdyby środki przyszły bezpośrednio do gminy to efekt na drogach byłby zapewne większy. 

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 5 do protokołu. Pytania do sprawozdania 
będzie można zadawać w punkcie 16. 

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 Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych przedstawione 
przez Przewodniczącą Radną Ewę Sitkiewicz stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Sprawozdanie z działalności Komisji Kultury, Turystyki, Promocji, Sportu przedstawione 
przez Przewodniczącą Komisji Radną Grażynę Pruską stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Miasta przedstawione 
przez Przewodniczącego Komisji … Radnego Jerzego Mitręgę stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej... Radny Witold Cichy przedstawił sprawozdanie, 
które stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Radna Joanna Nogowczyk zapytała co znaczy skrót ODR. 
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Radny Witold Cichy wyjaśnił, że chodzi o Ośrodek Doradztwa Rolniczego. 

Radny Jan Szalbot zapytał czy o bezprzetargowej sprzedaży działek wszyscy sąsiedzi są informowani, czy 
wie o tym tylko strona zainteresowana. 

Inspektor Referatu Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Emilia Podżorska powiedziała, że w tych 
dwóch przypadkach ma miejsce taka sytuacja, że nieruchomości przylegają do dróg gminnych. Jeśli 
nieruchomość przylega do większej ilości posesji to występuje się do wszystkich właścicieli z pytaniem czy są 
zainteresowani zakupem. 

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawione przez Przewodniczącą Radną Joannę 
Nogowczyk stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

AD. 7 

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

AD. 8a. 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski rozpoczął kolejny punkt i powiedział, że temat uchwalenie 
stawek podatkowych i opłat na 2012r.: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, od budynków, 
budowli i gruntów na rok 2012 oraz zwolnień w podatku był omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że podatki i budżet to najważniejsze uchwały, bo dzięki 
podatkom można odpowiednio określić budżet, który kształtuje politykę na przyszły rok. Powiedział, że stara 
się patrzeć na podatki w perspektywie wieloletniej, a nie tylko przyszłorocznej. Burmistrz powiedział, że 
zaproponował stawki realne, po dyskusji na komisjach wprowadził autopoprawkę, zmniejszając o 20 groszy 
najbardziej kontrowersyjną stawkę od działalności gospodarczej, która mimo wszystko w Wiśle się rozwija. 
Zaznaczył, że decyzja w sprawie podatków będzie wpływała na kształt budżetu. Powiedział, że jako burmistrz 
proponuje stawki realne, podatki nigdy nie będą się podobać nawet gdyby pozostały nie podnoszone. Burmistrz 
podkreślił, że zaproponowane stawki podatkowe są perspektywiczne, z myślą o kolejnych latach. Poprosił 
o wzięcie pod uwagę argumentów przedstawionych na komisjach wspólnych. Jeśli jednak radni mają inne 
zdanie, to przegłosują propozycję najlepszą dla tego miasta. Burmistrz powiedział, że jako władza wykonawcza 
jest sam, a rada w osobach 15 radnych, ustali w głosowaniu najlepsze prawo podatkowe dla naszego miasta. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Barbara Koczwara odczytała projekt uchwały w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od nieruchomości, od budynków, budowli i gruntów na rok 2012 oraz zwolnień 
w podatku. 

Radna Ewa Sitkiewicz powiedziała, że słuchając Pana Burmistrza do końca nie wie co jest 
perspektywicznego w tym, że podnosi się podatek o ponad 9 % od powierzchni gruntów i budynków 
wykorzystywanych pod działalność gospodarczą, a od innych powierzchni kształtują się w granicach 3 i nieco 
ponad 4%. Powiedziała, że nie jest to do końca uczciwe wobec płacących podatki, ponieważ obarcza to w dużej 
mierze ludzi przedsiębiorczych, którzy płacą podatki do Urzędu Skarbowego, zatrudniają pracowników, 
wielokrotnie mają problemy, podejmują ryzyko działalności gospodarczej, bo nikt im nie zagwarantuje, że 
interes za kilka miesięcy będzie nadal szedł, oni mają odwagę, którą niejednokrotnie przypłacają zdrowiem. 
Radna powiedziała, że nie rozumie dlaczego te osoby mają ponosić większe obciążenia podatkowe w stosunku 
do innych osób, które mają taki sam dostęp do dróg i chodników gminnych, do szkolnictwa również 
finansowanego z budżetu gminy. Złożyła wniosek o podniesienie wszystkich obowiązujących w 2011 roku 
stawek podatkowych o 7%, wyżej niż stopień inflacji z uwagi na to, że budżet potrzebuje pieniędzy. 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski w związku z brakiem innych wniosków, powiedział, że 
trzeba poszczególne stawki przeliczyć i będzie głosowanie każdej propozycji osobno. Każda propozycja będzie 
modyfikacją propozycji burmistrza. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że radna mówiła o uczciwości, stwierdził, że czasami padają 
bardzo górnolotne słowa. Podał przykład, że jeśli przy danej ulicy są dwa pensjonaty i dwie posesje prywatne, 
to jeśli chodzi o użytkowanie drogi, to te prywatne posesje wytwarzają znikomy ruch, a co za tym idzie 
zniszczenia na drodze. Powiedział, że chciał tylko przekonać, że wskazany kierunek działania jest słuszny, 
zaznaczył że nie wprowadzał maksymalnej stawki. Podkreślił, że proponując stawki podatkowe brał również tę 
uczciwość pod uwagę. 
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Radna Joanna Nogowczyk powiedziała, że nie do końca może się zgodzić z tym co mówi burmistrz. 
Zauważyła, że w niektórych przypadkach są to niewielkie różnice, a podniesienie stawek jednakowo dla 
wszystkich będzie sprawiedliwsze. Powiedziała, że przychyla się do propozycji Radnej Sitkiewicz, bo jest to 
ukłon w kierunku wszystkich mieszkańców Wisły. Jeśli ta propozycja przejdzie to radni biorą odpowiedzialność 
na swoje barki. 

Radna Dorota Chmiel poprosiła, żeby przedstawić jak będą wyglądały stawki po zmianie zaproponowanej 
we wniosku radnej Sitkiewicz. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że to jest proste, bo obniżone będą stawki za działalność 
gospodarczą, a pozostałe będą podniesione. 

Radny Jerzy Mitręga powiedział, że przy zaproponowanych przez burmistrza stawkach, przyszłoroczny 
budżet wzrósłby o 650.100 zł, po autopoprawce burmistrza budżet wzrósłby o 599.000 zł. Zapytał o ile 
wzrośnie budżet przy 7% stawce podatku. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że po dyskusji na komisjach jesteśmy przygotowani i wszystko 
jest obliczone. 

Radna Ewa Sitkiewicz zapytała dlaczego tworzono budżet na podstawie przypuszczalnych dochodów 
jeszcze przed podjęciem uchwały przez Radę Miasta. 

Radna Joanna Nogowczyk odpowiadając na pytanie Radnego Mitręgi powiedziała, że różnica jest rzędu 20-
30.000 zł. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek zapytał kiedy radni dostali budżet, bo projektu budżetu jeszcze nie ma. 
Zaznaczył, że radni otrzymali to co jest do wykonania, zgodnie z wnioskami które wpłynęły, jest pokazana 
kwota którą można uzyskać przy zaproponowanych stawkach. Powiedział, że po raz pierwszy pokazał takie 
zestawienie, ponieważ nigdy wcześniej nie było ono przygotowywane. Podkreślił, że budżetu nie ma, pokazano 
tylko co można przy proponowanych stawkach wykonać, zaproponować do budżetu. 

Radny Władysław Pilch powiedział, że na posiedzeniu Komisji Finansów w taki sposób odczuł wypowiedź 
burmistrza, że jeśli stawki nie zostaną przegłosowane to trzeba będzie gdzieś obciąć. Radny zaznaczył, że 
wolałby żeby burmistrz zaproponował, że wraz ze swoimi służbami będzie się starał znaleźć pieniądze. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek zapytał czy radny uważa, że w budżecie są jakieś ukryte pieniądze. 

Radny Władysław Pilch odpowiedział, że nie uważa tak, ale są ukryte możliwości zarobienia pieniędzy, na 
przykład czynsz za potężny budynek w Dziechcince jest skandalicznie niski, być może są tam wieloletnie 
umowy, stawka jest tam 4.300 zł netto. Porównując do cen okrąglaków w parku, gdzie za jeden płaci się 8.000 
zł. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że o Dziechcince nie dyskutuje, bo nie on zawierał umowy, 
kolejne umowy będą na nowych zasadach. Natomiast wpłynęła rezygnacja za okrąglaka w parku, dlatego trzeba 
się zastanowić czy te ceny były w ogóle realne. 

Radny Władysław Pilch podkreślił, żeby szukać pieniędzy tam gdzie one faktycznie są, a nie całą podwyżkę 
zrzucać na barki przedsiębiorców. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że jego obowiązkiem jest przedstawić projekt stawek, dlatego 
projekt przygotował i przedstawił, ale nie może nikogo przymusić, żeby został on przegłosowany. Przypomniał, 
że w Szczyrku, Szklarskiej Porębie takie stawki obowiązywały już w tym roku, stawki podatkowe idą bez 
przerwy do góry. Burmistrz raz jeszcze podkreślił, że kształtowanie polityki podatkowej widzi w okresie 
czteroletnim. Powiedział, że jeśli zostanie przegłosowana inna stawka, w związku z propozycją radnej to będzie 
uszanowana, od jutra będą rozpoczęte prace nad budżetem zgodnie z nowymi stawkami. Powiedział, że 
przygotowanie przedstawionego projektu uchwały wiązało się z analizami ekonomicznymi. 

Radna Ewa Sitkiewicz powiedziała, że proponując stawkę podnoszoną o 7% nie schodzi się na dół 
w żadnym punkcie, jest to stawka odważna. Wyraziła swoje ubolewanie nad tym, że na poziomie projektowania 
stawek nie zaproszono do współpracy radnych. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że są pewne kompetencje między radą a burmistrzem. 
Podkreślił, że to jest propozycja, zawsze kiedy potrzebował to prosił radnych o pomoc. W sprawie propozycji 
stawek podatkowych rozmawiano na Komisji Finansów oraz na wspólnym posiedzeniu komisji, rada ustali to 
co jest słuszne według niej. Burmistrz powiedział, że tak samo będzie z projektem budżetu, który zostanie 
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przygotowany przez burmistrza z podległymi służbami, a radni otrzymają go do oceny, do omawiania, do 
zmian. Natomiast burmistrz jest obowiązany do przedłożenia radzie pewnych projektów. 

Dyskusja nad sposobem przeprowadzenia głosowania. 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski powiedział, że będą głosowane poszczególne stawki 
kwotowe. 

Sekretarz Miasta Jan Cieślar powiedział, że w paragrafie 41 jest zapisany sposób głosowania nad 
wnioskami modyfikującymi treść uchwały. 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski powiedział, że pani mecenas stwierdziła, że należy 
głosować każdą zmianę po kolei, a potem projekt uchwały. Poprosił radną Ewę Sitkiewicz o podawanie 
kolejnych stawek o zmianę których wnioskuje. 

Radna Grażyna Pruska poprosiła o przeliczenie o jaką kwotę zwiększą się wpływy z podatku w wyniku 
zmian w stawkach po wniosku. 

Zastępca Skarbnika Damian Cieślar powiedział, że w wyniku pewnej symulacji i dokonaniu zaokrągleń 
wychodzi około 32.000 zł różnicy. 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski powiedział, że od budynków mieszkalnych lub ich części 
od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie propozycja burmistrza była 0,67 zł. 

Radna Ewa Sitkiewicz zaproponowała podniesienie tej stawki na 0,68 zł. 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski poddał pod głosowanie złożoną propozycję. Rada 
w głosowaniu: 11 „za”, 4 „przeciw” przyjęła złożony wniosek. 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski powiedział, że od garaży znajdujących się w budynkach 
mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie propozycja burmistrza była 0,67 zł. 

Radna Ewa Sitkiewicz zaproponowała podniesienie tej stawki na 0,68 zł. 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski poddał pod głosowanie złożona propozycję. Rada 
w głosowaniu: 11 „za”, 4 „przeciw” przyjęła złożony wniosek. 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski powiedział, że od budynków lub ich części związanych 
z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie propozycja burmistrza była 21 
zł. 

Radna Ewa Sitkiewicz zaproponowała obniżenie stawki na 20,81 zł. 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski poddał pod głosowanie złożoną propozycję. Rada 
w głosowaniu: 11 „za”, 4 „przeciw” przyjęła złożony wniosek. 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski powiedział, że od budynków lub ich części związanych 
z wynajmem pokoi gościnnych oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na wynajmem pokoi 
gościnnych od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie propozycja burmistrza była 21 zł. 

Radna Ewa Sitkiewicz zaproponowała obniżenie stawki na 20,81 zł. 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski poddał pod głosowanie złożoną propozycję. Rada 
w głosowaniu: 11 „za”, 4 „przeciw” przyjęła złożony wniosek. Następne stawki: od budynków lub ich części 
związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych 
przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej oraz Od budynków lub ich części 
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 
1 m2 powierzchni użytkowej nie mogą być podniesione, ponieważ jest na maksymalnym poziomie. Następna 
stawka Od budynków gospodarczych lub ich części, trwale związanych z gruntem od 1 m2 powierzchni 
użytkowej propozycja burmistrza była 6 zł. 

Radna Ewa Sitkiewicz zaproponowała podniesienie tej stawki na 6,21 zł. 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski poddał pod głosowanie złożoną propozycję. Rada 
w głosowaniu: 10 „za”, 5 „przeciw” przyjęła złożony wniosek. Stawka podatku od garaży wolno stojących 
trwale związanych z gruntem od 1 m2 powierzchni użytkowej była zaproponowana przez burmistrza na 
poziomie 6 zł. 
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Radna Ewa Sitkiewicz zaproponowała podniesienie tej stawki na 6,21 zł. 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski poddał pod głosowanie złożoną propozycję. Rada 
w głosowaniu: 9 „za”, 5 „przeciw”, 1 „wstrzymujący” przyjęła złożony wniosek. Od pozostałych budynków lub 
ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej burmistrz zaproponował stawkę w wysokości 
6 zł. 

Radna Ewa Sitkiewicz zaproponowała podniesienie tej stawki na 6,21 zł. 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski poddał pod głosowanie złożoną propozycję. Rada 
w głosowaniu: 10 „za”, 5 „przeciw” przyjęła złożony wniosek. Następnie stawka podatku od gruntów 
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni rocznie burmistrz zaproponował 0,80 zł. 

Radna Ewa Sitkiewicz zaproponowała obniżenie stawki na 0,78 zł 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski poddał pod głosowanie złożoną propozycję. Rada 
w głosowaniu: 11 „za”, 4 „przeciw” przyjęła złożony wniosek. 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski wobec braku dalszych wniosków i pytań poddał pod 
głosowanie projekt uchwały z wprowadzonymi zmianami. 

W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych. Rada Miasta w głosowaniu 11 "za", 4 „przeciw” przyjęła 
przedstawiony projekt uchwały. 

Uchwała nr XI/144/2011 stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

AD. 8b. 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski rozpoczął kolejny punkt porządku obrad w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że temat był omówiony, zaproponował podniesienie stawek 
o stopień inflacji. 

Zastępca Skarbnika Damian Cieślar powiedział, że Minister Finansów określa górne stawki opłat, które 
publikuje w Monitorze Polskim. Uzupełniono w podstawie prawnej zapis o numer monitora, w którym się 
ukazały. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Barbara Koczwara odczytała projekt uchwały w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok. 

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", 1 „wstrzymujący” przyjęła 
przedstawiony projekt uchwały. 

Uchwała nr XI/145/2011 stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

AD. 8c. 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski rozpoczął kolejny punkt w sprawie określenia wysokości 
dziennych stawek opłaty miejscowej na 2012 rok, zarządzania poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz 
określenia inkasentów i wysokości wynagradzania za inkaso w opłacie miejscowej. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek poprosił o przegłosowanie w związku z tym, że projekt uchwały omówiono 
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 XI/146/2011 stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
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AD. 8d. 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski rozpoczął kolejny punkt w sprawie określenia wzorów 
formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach od osób fizycznych 
i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie 
posiadających osobowości prawnej 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że wzory formularzy zmieniają się co roku, więc uchwała jest 
tylko formalnością. 

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 XI/147/2011 stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

AD. 9 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski powiedział, że temat przyjęcie programu współpracy 
miasta Wisły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 
2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2012 był omówiony na wspólnym posiedzeniu 
wszystkich komisji. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że w związku z tym, że temat był omówiony prosi o pytania. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Barbara Koczwara w związku z brakiem pytań odczytała projekt 
uchwały w w/w sprawie. 

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

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

Uchwała nr XI/148/2011 stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

AD. 10 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski powiedział, że temat przyjęcie informacji Burmistrza 
Miasta o złożonych oświadczeniach majątkowych przez zobowiązane do ich złożenia osoby był omówiony. 
W dniu dzisiejszym wpłynęło jeszcze jedno pismo z Urzędu Skarbowego w sprawie oświadczenia majątkowego 
Pana Piotra Kawki, który również powinien skorygować swoje oświadczenie majątkowe. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że projekt uchwały był omówiony wraz z analizą wszystkich 
nieprawidłowości. 

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

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

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

Uchwała nr XI/149/2011 stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

AD. 11 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski powiedział, że temat przyjęcie informacji 
Przewodniczącego Rady Miasta o złożonych oświadczeniach majątkowych przez Radnych Rady Miasta był 
omówiony. 

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

Uchwała nr XI/150/2011 stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

AD. 12 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski rozpoczął kolejny temat w sprawie przyjęcia Miejskiego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012r. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że dwa kolejne projekty były szczegółowo omówione na 
wspólnym posiedzeniu komisji. Na ewentualne pytanie zostaną udzielone odpowiedzi. 

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 14 Radnych. Rada Miasta w głosowaniu 14 "za" jednogłośnie przyjęła 
przedstawiony projekt uchwały. 

Uchwała nr XI/151/2011 stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

AD. 13 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski poprosił o odczytanie projektu uchwały w sprawie 
przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok. 

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 14 Radnych. Rada Miasta w głosowaniu 14 "za" jednogłośnie przyjęła 
przedstawiony projekt uchwały. 

Uchwała nr XI/152/2011 stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

AD. 14a. 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski poprosił o przedstawienie tematu zmiany wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta Wisły. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek zauważył, że jak poprzednie projekty również i ten był omówiony na 
wspólnym posiedzeniu komisji, a na ewentualne pytania zostaną udzielone odpowiedzi. 

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

Radna Ewa Sitkiewicz powiedziała, że będzie głosowała przeciw, ponieważ w wieloletnim planie nie ujęto 
projektu modernizacji szkoły w Czarnym, jest 15.000 zł tylko na projekt. Nie wiadomo natomiast kiedy zaczną 
się prace budowlane. Radna powiedziała, że priorytetem jest posiadanie konkretnego planu, przytoczyła 
wypowiedź Paulo Coelho: „jeśli w życiu nie ma celu to nie ma i efektu”, powiedziała, że jeśli nie wyznaczymy 
celu to pod koniec przyszłego roku na pewno nie znajdzie się 700.00 zł na remont. Radna zaznaczyła, że bardzo 
chciałaby się mylić. 

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

W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych. Rada Miasta w głosowaniu 11 "za", 2 „przeciw”, 2 „wstrzymujące” 
przyjęła przedstawiony projekt uchwały. 

Uchwała nr XI/153/2011 stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

AD. 14b. 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski powiedział, że temat zmiany uchwały Nr X/131/2011 
Rady Miasta Wisły z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/13/2010 Rady Miasta Wisły 
z dnia 14 grudnia 2010 r. "Uchwała Budżetowa na 2011 rok"  nie był omówiony, poprosił o przedstawienie 
tematu. 
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Zastępca Skarbnika Damian Cieślar powiedział, że zmiana uchwały budżetowej podjętej w dniu 29 
września 2011 roku w zakresie zmiany rozszerzenia przeznaczenia rezerwy celowej oświatowej. Pierwotnie 
rezerwa celowa w wysokości 300.000 zł był przeznaczona na podwyżki wynagrodzeń kadry pedagogicznej, 
a uchwałą zmieniającą poszerzono zakres rezerwy o wydatki na oświatę. W dniu dzisiejszym odbyło się 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w wyniku dyskusji została podjęta uchwała 
stwierdzająca naruszenie prawa, znaczy że rada nie ma kompetencji, żeby dokonywać zmiany przeznaczenia 
rezerwy celowej. W związku z powyższym do miesiąca błąd musi zostać naprawiony czyli należy uchylić 
wprowadzoną wcześniej zmianę, dlatego zaproponowano projekt niniejszej uchwały. Zmiana polega na 
uchyleniu dotychczasowego brzmienia uchwały zmieniającej zakres przeznaczenia rezerwy celowej. 
W przypadku niepodjęcia uchwały przez radę, RIO stwierdzi nieważność podjętej we wrześniu uchwały, póki 
co stwierdza naruszenie prawa. 

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

Radny Władysław Pilch zapytał czy zmiana rezerwy budżetowej to jest to o czym mówiono na Komisji 
Finansów czyli, że rada nie jest kompetentna do zmian w rezerwach. 

Zastępca Skarbnika Damian Cieślar odpowiedział, że to nie jest w tym kontekście. Dysponowanie 
rezerwami jest w gestii burmistrza, natomiast rada nie posiada kompetencji do zmian przeznaczenia rezerw 
celowych w ciągu roku. Z rezerwy ogólnej burmistrz może pokrywać wszystkie wydatki za wyjątkiem 
wynagrodzeń, dodatkowo tworzy się rezerwę na zarządzanie kryzysowe, można utworzyć rezerwy celowe, 
które mają być wykorzystywane zgodnie z intencją wskazaną w uchwale budżetowej. 

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 XI/154/2011 stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

AD. 14c. 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski powiedział, że temat zmian budżetu miasta na rok 2011 
był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek poprosił o pytania, powiedział, że w projekcie nic się nie zmieniło od 
omawiania na wspólnych komisjach. 

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

Radny Tomasz Bujok powiedział, że dowiedział się, iż Pan Dyrektor Robert Dłużniak wystąpił do 
burmistrza z prośbą o sfinansowanie przejazdów na zawody koszykarek i otrzymał odpowiedź odmowną, ze 
względu na brak możliwości w budżecie miasta. Informacja została przekazana radnemu z wielkim żalem 
i pretensjami, zapytał czy takie pismo wpłynęło i czy w budżecie miasta nie ma rzeczywiście możliwości 
znalezienia tych środków. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że na poprzednią prośbę Dyrektora przekazano 2.500 zł 
z promocji, turystyki i sportu na sfinansowanie wyjazdów. Potwierdził, że pismo było, że uzgodniono, iż 
zostanie użyczony bus na dowiezienie zawodniczek do Stalowej Woli. Burmistrz powiedział, że pomoc jest 
zapewniana. Pan Dyrektor wie, że pula środków na granty na przyszły rok zostanie zwiększona, można będzie 
pisać wnioski i problem rozwiązać. Burmistrz powiedział, że pomocy potrzebują piłkarze i skoczkowie, także 
nie było możliwości udzielić pomocy finansowej, ale zapewniono pomoc w postaci użyczenia busa. Burmistrz 
powiedział, że zwracających się o udzielenie pomocy jest naprawdę sporo, między innymi wspomógł Zespół 
„Wisła” kwotą 2.500 zł na wyjazd do Meksyku, grupa śpiewacza „Czernianie” również zwróciła się 
o dofinansowanie do wydania płyty. Burmistrz zapewnił, że nie ucieka od udzielania pomocy. 

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 XI/155/2011 stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

AD. 14d. 
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Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski powiedział, że temat współdziałania Gminy Wisła 
z Gminą Bielsko-Biała w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu Gminy 
Wisła doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemów Alkoholowych w Bielsku-Białej był również 
omówiony. 

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Obronnych Beata Stebel powiedziała, że chodzi o zawarcie 
umowy z Ośrodkiem Przeciwdziałania Problemów Alkoholowych na czas nieokreślony. 

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 14 Radnych. Rada Miasta w głosowaniu 14 "za" jednogłośnie przyjęła 
przedstawiony projekt uchwały. 

Uchwała nr XI/156/2011 stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

AD. 14e. 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski powiedział, że temat zmiany Uchwały VI/75/2011 Rady 
Miasta Wisły z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia warunków, zasad, trybu przyznawania 
i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych oraz nagród sportowych dla zawodników, którzy 
osiągnęli wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym rangi Mistrzostw Polski był 
przedstawiany. 

Kierownik Referatu Promocji Turystyki i Sportu Ewa Zarychta poprosiła o zajęcie stanowiska 
w sprawie przyznania stypendiów sportowych. Powiedziała, że w obowiązującej na ten czas uchwale w sprawie 
określenia warunków, zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych jest 
zapis w związku z którym pojawiły się wątpliwości co do wypłacania stypendiów kumulowanych w transze. 
Stypendia w tym roku zostały przyznane w miesiącu wrześniu, prośba jest o zajęcie stanowiska w sprawie 
wypłaty stypendiów od początku roku. 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski zapytał kto jest za tym, żeby stypendia zostały wypłacone 
od początku roku 2011. 

Rada w głosowaniu: 13 „za” jednogłośnie zaakceptowała to stanowisko. 

Kierownik Referatu Promocji Turystyki i Sportu Ewa Zarychta powiedziała, że przedstawia się projekt 
uchwały, która ma obowiązywać w roku 2012. Zmieniono brzmienie zapisu budzącego wątpliwości, 
o przyznawaniu stypendium sportowego od pierwszego stycznia roku budżetowego na okres nie dłuższy niż 12 
miesięcy, wypłacane co miesiąc. 

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 14 Radnych. Rada Miasta w głosowaniu 14 "za" jednogłośnie przyjęła 
przedstawiony projekt uchwały. 

Uchwała nr XI/157/2011 stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

AD. 14f. 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski powiedział, że kolejny temat zatwierdzenia realizacji 
projektu pod nazwą: ”Wiedza naszą drogą do sukcesu” był omówiony na komisjach, poprosił o odczytanie 
projektu uchwały. 

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 14 Radnych. Rada Miasta w głosowaniu 14 "za" jednogłośnie przyjęła 
przedstawiony projekt uchwały. 

Uchwała nr XI/158/2011 stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 
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AD. 14g. 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski powiedział, że temat wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy na wynajem pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 5 w Wiśle Jaworniku z przeznaczeniem na 
działalność niepublicznego przedszkola przedstawiono na komisjach. 

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 14 Radnych. Rada Miasta w głosowaniu 14 "za" jednogłośnie przyjęła 
przedstawiony projekt uchwały. 

Uchwała nr XI/159/2011 stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 

AD. 14h. 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski powiedział, że do doraźnej komisji ds. opracowania 
zmiany Statutu Miasta Wisły zgłosiły się cztery osoby, w uchwale nie będzie wymieniona osoba pana 
sekretarza, ale w pracach nad statutem będzie brał udział. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Barbara Koczwara odczytała projekt uchwały w sprawie powołania 
doraźnej komisji ds. opracowania zmiany Statutu Miasta Wisły. 

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" jednogłośnie przyjęła 
przedstawiony projekt uchwały. 

Uchwała nr XI/160/2011 stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 

PRZERWA W OBRADACH. 

AD. 15a. 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski wznowił obrady po przerwie i poprosił Przewodniczącą 
Komisji Rewizyjnej o wprowadzenie do kolejnego tematu. 

Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Radna Joanna Nogowczyk odczytała treść projektu uchwały 
w sprawie udzielenia odpowiedzi na wniosek Przedsiębiorstwa Rozrywkowego „LUNAPARK” w sprawie 
dzierżawy terenu w Parku im. Kopczyńskiego pod wesołe miasteczko wraz z załącznikiem. 

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

W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych. Rada Miasta w głosowaniu 12 „za", 1 „przeciw”, 2 „wstrzymujące” 
przyjęła przedstawiony projekt uchwały. 

Uchwała nr XI/161/2011 stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 

AD. 15b. 

Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Radna Joanna Nogowczyk odczytała treść projektu uchwały 
w sprawie udzielenia odpowiedzi na wniosek Pani Marii Cieślar w sprawie remontu i budowy drogi dojazdowej 
do posesji. Załatwienie tej sprawy nie leży w kompetencjach rady, dlatego wniosek zostaje przekazany do 
burmistrza. 

Radny Tomasz Bujok zapytał czy radni mogą wnioskować, żeby takie zadanie znalazło się w budżecie 
w wydatkach majątkowych na rok 2012, pod pozycją: modernizacja dróg gminnych, nazwane imiennie. 

Radca Prawny Elżbieta Pagieła powiedziała, że radni mogą składać wniosek, jako wniosek, a nie jako 
zobowiązanie. 

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

W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych. Rada Miasta w głosowaniu 12 "za", 3 „wstrzymujące” przyjęła 
przedstawiony projekt uchwały. 
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Uchwała nr XI/162/2011 stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 

AD. 15c. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Radna Joanna Nogowczyk odczytała treść projektu uchwały 
w sprawie udzielenia odpowiedzi na wniosek Pani Beaty Lazar PUB Pizzeria Coloratta w sprawie przedłużenia 
dzierżawy terenu. Powiedziała, że jest to podobna sprawa jak w podpunkcie a. 

Radny Jan Szalbot powiedział, że padło pytanie o przedłużenie, a nie chodziło o samą kwotę dzierżawy. 
W takim przypadku jest takie czekanie nie wiadomo na co. Można by napisać, że stawki ulegną zmianie. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że na komisji omawiano ten wniosek, była wówczas mowa, że 
przy innej stawce podobne podanie może nie wpłynąć od tych wnioskodawców. Termin jest odległy, bo chodzi 
o luty przyszłego roku. 

Radna Dorota Chmiel powiedziała, że do lutego nie jest aż tak daleko. Zauważyła, że w kwestii dzierżawy 
można podjąć decyzję. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Radna Joanna Nogowczyk powiedziała, że w umowie muszą być 
zawarte pewne aspekty, między innymi powołana w podstawie prawnej obowiązująca uchwała w danej 
sprawie. 

Radny Tomasz Bujok powiedział, że złożenie wniosku przez panią Lazar wiąże się być może z umowami 
długoterminowymi. Radny powiedział, że wydaje się, iż nic nie stoi na przeszkodzie, żeby rada zajęła 
stanowisko co do dzierżawy, w takich uchwałach nie pisze się nic o stawkach dzierżawnych, można 
informacyjnie podać, że stawka dzierżawna będzie podana w zarządzeniu burmistrza i zaproponowana przy 
tworzeniu projektu umowy terenu. Zaproponował, żeby odpisać że rozpatrzeniem wniosku rada zajmie się na 
przyszłej sesji. Podkreślił, że o wysokości stawek decyzję podejmuje burmistrz, natomiast rada decyduje 
o przeznaczeniu terenu. 

Radny Władysław Pilch zapytał na kiedy są zaplanowane prace legislacyjne. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek odpowiedział, że jak najszybciej, najlepiej żeby na sesji listopadowej. 
Zwrócił uwagę na dzierżawę Jonidła, co przy tych stawkach nie jest możliwe, dlatego trzeba opracować 
propozycję jak najszybciej. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Radna Joanna Nogowczyk powiedziała, że to jest propozycja 
odpowiedzi, jeśli radni mają inną propozycję to poprosiła o jej przedstawienie. 

Radna Ewa Sitkiewicz zapytała czy istnieje możliwość, żeby rada udzieliła tym państwu promesy, żeby 
mogli pewne rzeczy na przyszły rok planować, na przykład sprawy pracownicze, inwestycje. 

Radna Dorota Chmiel powiedziała, że jest to odpowiedź z której nic nie wynika. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Radna Joanna Nogowczyk powiedziała, że rada już raz podjęła 
decyzję o dzierżawie gruntu na którym stał budynek innego właściciela, zauważyła że należałoby być w tej 
kwestii konsekwentnym. W dniu przygotowywania projektu odpowiedzi, przewodnicząca przyznała, że nie była 
w stanie podjąć decyzji o stanowisku, ponieważ nie ma informacji co jest w planie zagospodarowania 
przestrzennego. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że jeśli będą zmienione przepisy to nie ma nic przeciwko temu, 
żeby tym państwu przedłużyć dzierżawę. 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski zaproponował przegłosowanie zaproponowanej 
odpowiedzi, poddał pod głosowanie przygotowany projekt odpowiedzi. 

W wyniku głosowania: 7 „za”, 7 „przeciw”, 1 „wstrzymujący” odpowiedź nie została przyjęta. 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski w związku z wynikiem głosowania poprosił 
o przygotowanie zmienionego projektu odpowiedzi i ogłosił przerwę. 

PRZERWA W OBRADACH. 

Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Radna Joanna Nogowczyk powiedziała, że treść uchwały ulegnie 
zmianie odczytała projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski wobec braku pytańpoddał pod głosowanie przedstawiony 
projekt uchwały. 
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W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych. Rada Miasta w głosowaniu 15 „za" jednogłośnie przyjęła 
przedstawiony projekt uchwały. 

Uchwała nr XI/163/2011 stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 

AD. 15d. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Radna Joanna Nogowczyk odczytała treść projektu uchwały 
w sprawie udzielenia odpowiedzi na wniosek Pani Katarzyny Podkowińskiej-Kupczak w sprawie remontu drogi 
dojazdowej. 

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 XI/164/2011 stanowi załącznik nr 32 do protokołu. 

AD. 15e. 

Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Radna Joanna Nogowczyk odczytała treść projektu uchwały 
w sprawie udzielenia odpowiedzi na wniosek Pana Andrzeja Szalbóta w sprawie remontu ul. Sosnowej. 

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 XI/165/2011 stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 

AD. 16. 

Wiceprzewodnicząca Rady Barbara Koczwara odczytała interpelacje złożone w okresie międzysesyjnym 
przez radnego Janusza Podżorskiego, która stanowi załącznik nr 34 do protokołu, w sprawie remontu ul. 
Sosnowej 

oraz radnej Ewy Sitkiewicz w sprawie uporządkowania skwerku w centrum Jawornika, która stanowi 
załącznik nr 35 do protokołu i drugą w sprawie zamontowania progu zwalniającego na ul. Cieślarów, która 
stanowi załącznik nr 37 do protokołu. 

Radni zgłosili następujące pytania do sprawozdania Burmistrza: 

Radna Joanna Nogowczyk zapytała o punkt 1 w zakresie Referatu GMK: „Wyraził zgodę na przedłużenie 
umowy najmu części Hali Parkowej z Firmą „POLYSPORT” Z. Twardowski na cele handlowe – kiermasz 
odzieży i artykułów sportowych. Umowa została przedłużona na czas określony od 08.10-31.10.2011.” 
Powiedziała, że każda kolejna umowa ma być akceptowała przez radę, zapytała czy jeśli umowy są zawierane 
na krótki okres to czy terminy są sumowane i dopiero po 3 latach decyduje rada czy przy każdej następnej 
umowie. 

Radca prawny Elżbieta Pagieła wyjaśniła, że przepis mówi, że po umowie zawartej na okres do 3 lat, na 
zawarcie kolejnej umowy z tym samym najemcą musi być zgoda rady. Powiedziała, że okresów się nie sumuje, 
chodzi o każdą kolejną umowę. Jednak przepis jest niejasny i na pewno będą różne orzeczenia i interpretacje. 
W umowie, o którą pytała radna nastąpiło przedłużenie terminu aneksem do umowy. 

Radna Ewa Sitkiewicz odnosząc się do odpowiedzi, którą otrzymała Komisja Oświaty na wniosek 
wystosowany do burmistrza w czerwcu dotyczący utworzenia domu dziennego pobytu dla seniorów, odczytała 
odpowiedź w treści stanowiącej załącznik nr 38 do protokołu. Zapytała czy ktoś się zainteresował definicją 
domu dziennego pobytu seniorów, bo taki dom ma służyć opiece bezpośredniej, zabezpieczeniu tak zwanego 
ADL czyli podstawowych funkcji życiowych osób, które nie mogą zostać same w domu. Powiedziała, że jest to 
odpowiedź nie na temat, nie na wniosek. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że odpowiedź przygotowało Wiślańskie Centrum Kultury, być 
może nastąpiło niezrozumienie co do istoty domu seniora. Burmistrz powiedział, że poprosi Panią Annę Bujok 
Kierownika MOPS o wyjaśnienia do wniosku. 
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Radna Ewa Sitkiewicz powiedziała, że temat został dogłębnie przeanalizowany w czerwcu. Powiedziała, że 
problemy seniorów potrzebujących opieki nie zostaną rozwiązane przez zajęcia organizowane przez Dom 
Kultury. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że temat zostanie ponownie rozpatrzony i na następnej sesji lub 
komisji zostanie przedstawiona odpowiedź. 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski zapytał czy gdzieś w powiecie taki dom funkcjonuje i czy 
wiadomo jaki niesie koszt. 

Radna Ewa Sitkiewicz powiedziała, że koszt utworzenia jest bardzo duży, w powiecie czegoś takiego 
jeszcze nie utworzono. Temat niewątpliwie trzeba poruszyć, ponieważ zapotrzebowanie społeczne jest i będzie, 
takie wnioski zostały wyciągnięte na podstawie rozmowy z Kierownik MOPS. Komisja oczekuje pochylenia się 
nad tym tematem, nie oczekuje rozwiązania za miesiąc czy dwa ze względu na duże koszty. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek zapewnił, że temat będzie ponownie rozeznany. 

Radna Joanna Płaczek-Wrotniak zapytała o więcej szczegółów w sprawie wprowadzanych skipassów. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że pięć wyciągów przystąpiło do akcji, 28 października jest 
spotkanie z gestorami w sprawie skipassów, gdzie będzie można poznać więcej szczegółów. Temat jest 
rozeznawany od około 10 lat. 

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Nr 1 Anna Śliwka powiedziała, że odbiór programów telewizyjnych 
z przekaźnika z Kozińców jest bardzo słaby. Powiedziała, że w tym temacie potrzebne byłyby interwencje, 
ponieważ nie wszystkich stać na zakup anten satelitarnych. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek odczytał odpowiedź z TVP, która stanowi załącznik nr 39 do protokołu, 
która była również publikowana na stronie Wisły. 

Radny Tomasz Bujok zapytał na jakim etapie są przygotowywane plany zagospodarowania przestrzennego. 

Inspektor Referatu GPN Emilia Podżorska powiedziała, że po zakończeniu okresu wyłożenia sześciu 
planów z trzynastu opracowywanych, wpłynęło do nich dziesięć uwag, jest przygotowywana wstępna 
propozycja ich rozpatrzenia: dziewięć uwag do uwzględnienia, a jedna do odrzucenia. Konieczne będzie 
ponowne wyłożenie trzech projektów oraz uzyskanie ponowne częściowego uzgodnienia dla projektów: 
Jawornik – Cieślarów, Jawornik – Rowienki i Obłaziec. Do uchwalenia byłyby trzy plany. 

Pozostałych siedem planów jest w uzgodnieniach, mając nadzieję, że ich wyłożenie będzie możliwe końcem 
roku kalendarzowego. Omówiła procedurę uzyskiwania uzgodnień. Powiedziała, że najbardziej problematyczne 
jeśli chodzi o uzgodnienia są obszary: Centrum - Skolnity i Malinka – Rówień. Duży plan obejmujący 
największy obszar jest na etapie poszukiwania rozwiązań, które pomogą wypracować stanowisko w sprawie 
wniosków złożonych do planu. Prace nad opracowaniem planu trwają, pojawiły się problemy z terenami 
osuwiskowymi, ponieważ ciągle bazuje się na opracowaniach z lat 70-tych. Geolog powiatowy powiedział, że 
mapa terenów osuwiskowych jest w stadium bardziej zaawansowanym i pojawi się być może końcem roku, 
opracowanie to ułatwiłoby bardzo prace nad planem, jeśliby precyzowało miejsca, na których jest zakaz 
lokalizowania wszelkiej zabudowy. Powiedziała, że docelowo ma powstać mapa zagrożenia powodziowego. 
Ustawa mówi, że plan można uchwalić w ciągu 10 miesięcy, co w opinii pani inspektor nie jest możliwe. 

Radna Grażyna Pruska wracając do sprawozdania burmistrza zapytała o punkt 7 w zakresie działalności 
Referatu GPN „W dniu 23 września br. zawarł akt notarialny-umowy sprzedaży w drodze bezprzetargowej 
nieruchomości przy ul. Sarniej przeznaczonych na poprawę warunków użytkowania nieruchomości sąsiednich 
i zamiany nieruchomości pomiędzy gminą Wisła osobą fizyczną”. Powiedziała, że był tam problem 
z przejazdem, ale zapytała o co chodzi w tym punkcie. 

Inspektor Referatu GPN Emilia Podżorska powiedział, że ta sprawa ciągnie się już dosyć długo. Zamiana 
dotyczy ośmiu metrów. Jeden z właścicieli wystąpił o nabycie części nieruchomości gminnej. Z uwagi na to 
wystąpiono do drugiego sąsiada, który również graniczył z tą nieruchomością. W efekcie właściciele nabyli po 
fragmencie nieruchomości gminnej, a zamiana była związana z tym, że na prywatnej nieruchomości znajdował 
się słup, chodziło tylko o parę metrów. Sprawa nie koliduje w żadnym fragmencie z układem komunikacyjnym 
ul. Sarniej. 

AD. 17. 
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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 Alicji Pilch 
w sprawie budowy sieci wodociągowej, która stanowi załącznik nr 40 do protokołu, oraz Radnej Joanny 
Nogowczyk i Radnej Barbary Koczwary w sprawie pogłębienia potoku przy ul. Na Groń, która stanowi 
załącznik nr 41 do protokołu oraz w sprawie przejść dla pieszych na ul. Wyzwolenia, która stanowi 
załącznik nr 42. Następnie odczytała uzupełnienie do odpowiedzi na interpelację Radnego Jana Szalbota 
w sprawie wytyczenia boiska na terenie dawnej szkółki leśnej, która stanowi załącznik nr 43 . 

Radny Jan Szalbot zapytał czy ambony leśne to obiekty trwale czy nietrwale związane z gruntem oraz czy 
są opodatkowane. 

AD. 18. 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski zapytał czy ktoś chciałby przekazać komunikat lub 
informację. 

Radna Ewa Sitkiewicz powiedziała, że po poprzedniej sesji wyszła z mętlikiem w związku z wystąpieniem 
radnej Nogowczyk, która przerwała składanie wniosku, radna zwróciła się z pytaniem do pani mecenas, na które 
otrzymała odpowiedź, z której przytoczyła jedno zdanie „ Z powyższego należy wnosić, że przedmiotem 
„wolnego wniosku” zgłaszanego w czasie sesji Rady Miasta może być dowolna sprawa”, opinia stanowi 
załącznik nr 44 do protokołu. 

Radna Joanna Nogowczyk przeprosiła radną Sitkiewicz. Powiedziała, że ta opinia prawna jest również 
odpowiedziała na jej pytanie. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że jest możliwe żeby w listopadzie uchwalić studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  miasta Wisły obejmującego obszar „Wisła 
Jawornik-Rowienki”, w związku z tym że materiałów jest bardzo dużo, zostaną one dostarczone w formie 
elektronicznej, a w Referacie GPN można je zweryfikować z formą papierową. Na każdorazowe życzenie 
będzie przygotowana forma papierowa, jednak jest to bardzo obszerny materiał. Zaprosił na 11 listopada na 
uroczystości pod pomnikiem oraz na nabożeństwo ekumeniczne do kaplicy na Zadnim Groniu, zaprosił do 
teatru im. Adama Mickiewicza do Cieszyna na wręczanie Lauru Srebrnej Cieszynianki. Gminy corocznie 
otrzymuje na tę uroczystość około 30 zaproszeń. 

Radna Grażyna Pruska zapytała czy burmistrz poruszył sprawy regulaminu przyznawania lauru. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że zasygnalizował problem, temat będzie rozważany. 

AD. 19. 

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

Radna Joanna Płaczek-Wrotniak powiedziała, że w poprzednim miesiącu było spotkanie z Dyrektorem OS 
„START” Panem Robertem Dłużniakiem, który mówił o mającym się odbyć spotkaniu z nowym inwestorem 
w sprawie zagospodarowania terenu basenu letniego. Poprosiła burmistrza o kontakt z dyrektorem czy spotkanie 
się odbyło i jakie są ewentualnie rezultaty rozmów. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że porozmawia z dyrektorem, poruszy również temat końca 
sezonu koszykarek. Wspomniał, że o spotkanie z dyrektorem związku z Warszawy zabiega już od pół roku, 
jednak do spotkania nie doszło, nie z winy burmistrza. 

Radny Bronisław Pinkas powiedział, że dokładnie przeczytał protokół z ostatniej sesji, było tam kilka 
interpelacji, zapytań, chyba 15 wniosków. Powiedział, że są dwie opcje: Radny Tomasz Bujok mówi więcej 
pisać, a Przewodniczący Rady mówi więcej robić. Radny powiedział, że według niego i pisać i robić. Podał 
przykład swojej skutecznej działalności w sprawie spowodowania naprawy 13 lamp na ul. 11 Listopada. 
W związku z tym zaproponował, żeby jednak mniej pisać, a więcej naciskać. 

Radny Jan Szalbot złożył wniosek o przystąpienie do rozpoczęcia procedury budowy boiska Orlik 
w Malince oraz ujęcie tej inwestycji w czteroletnim planie inwestycyjnym. 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski poddał pod głosowanie złożony wniosek. 

Rada w głosowaniu 15 „za” jednogłośnie poparła złożony wniosek. 

AD. 20. 
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Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski zamknął XI sesję Rady Miasta. 

Protokół sporządziła: Inspektor Grażyna Szalbot 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Wisły 

Janusz Podżorski

UWAGA 

Załączniki są dostępne po lewej stronie pod symbolem spinacza. 



Id: 71993C23-D1A2-4F1D-B937-033BB49F60A1. Podpisany Strona 23

Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XI/2011

Rady Miasta Wisła

z dnia 11 stycznia 2012 r.

Zalacznik1.PDF

Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XI/2011

Rady Miasta Wisła

z dnia 11 stycznia 2012 r.

Zalacznik2.PDF

Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XI/2011

Rady Miasta Wisła

z dnia 11 stycznia 2012 r.

Zalacznik3.PDF

Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XI/2011

Rady Miasta Wisła

z dnia 11 stycznia 2012 r.

Zalacznik4.PDF

Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XI/2011

Rady Miasta Wisła

z dnia 11 stycznia 2012 r.

Zalacznik5.PDF

Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XI/2011

Rady Miasta Wisła

z dnia 11 stycznia 2012 r.

Zalacznik6.PDF

Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XI/2011

Rady Miasta Wisła

z dnia 11 stycznia 2012 r.

Zalacznik7.PDF

Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XI/2011

Rady Miasta Wisła

z dnia 11 stycznia 2012 r.

Zalacznik8.PDF

Zalacznik1.PDF
Zalacznik2.PDF
Zalacznik3.PDF
Zalacznik4.PDF
Zalacznik5.PDF
Zalacznik6.PDF
Zalacznik7.PDF
Zalacznik8.PDF


Id: 71993C23-D1A2-4F1D-B937-033BB49F60A1. Podpisany Strona 24

Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr XI/2011

Rady Miasta Wisła

z dnia 11 stycznia 2012 r.

Zalacznik9.PDF

Załącznik Nr 10 do Protokołu Nr XI/2011

Rady Miasta Wisła

z dnia 11 stycznia 2012 r.

Zalacznik10.PDF

Załącznik Nr 11 do Protokołu Nr XI/2011

Rady Miasta Wisła

z dnia 11 stycznia 2012 r.

Zalacznik11.PDF

Załącznik Nr 12 do Protokołu Nr XI/2011

Rady Miasta Wisła

z dnia 11 stycznia 2012 r.

Zalacznik12.pdf

Załącznik Nr 13 do Protokołu Nr XI/2011

Rady Miasta Wisła

z dnia 11 stycznia 2012 r.

Zalacznik13.pdf

Załącznik Nr 14 do Protokołu Nr XI/2011

Rady Miasta Wisła

z dnia 11 stycznia 2012 r.

Zalacznik14.pdf

Załącznik Nr 15 do Protokołu Nr XI/2011

Rady Miasta Wisła

z dnia 11 stycznia 2012 r.

Zalacznik15.pdf

Załącznik Nr 16 do Protokołu Nr XI/2011

Rady Miasta Wisła

z dnia 11 stycznia 2012 r.

Zalacznik16.pdf

Zalacznik9.PDF
Zalacznik10.PDF
Zalacznik11.PDF
Zalacznik12.pdf
Zalacznik13.pdf
Zalacznik14.pdf
Zalacznik15.pdf
Zalacznik16.pdf


Id: 71993C23-D1A2-4F1D-B937-033BB49F60A1. Podpisany Strona 25

Załącznik Nr 17 do Protokołu Nr XI/2011

Rady Miasta Wisła

z dnia 11 stycznia 2012 r.

Zalacznik17.pdf

Załącznik Nr 18 do Protokołu Nr XI/2011

Rady Miasta Wisła

z dnia 11 stycznia 2012 r.

Zalacznik18.pdf

Załącznik Nr 19 do Protokołu Nr XI/2011

Rady Miasta Wisła

z dnia 11 stycznia 2012 r.

Zalacznik19.pdf

Załącznik Nr 20 do Protokołu Nr XI/2011

Rady Miasta Wisła

z dnia 11 stycznia 2012 r.

Zalacznik20.pdf

Załącznik Nr 21 do Protokołu Nr XI/2011

Rady Miasta Wisła

z dnia 11 stycznia 2012 r.

Zalacznik21.pdf

Załącznik Nr 22 do Protokołu Nr XI/2011

Rady Miasta Wisła

z dnia 11 stycznia 2012 r.

Zalacznik22.pdf

Załącznik Nr 23 do Protokołu Nr XI/2011

Rady Miasta Wisła

z dnia 11 stycznia 2012 r.

Zalacznik23.pdf

Załącznik Nr 24 do Protokołu Nr XI/2011

Rady Miasta Wisła

z dnia 11 stycznia 2012 r.

Zalacznik24.pdf

Zalacznik17.pdf
Zalacznik18.pdf
Zalacznik19.pdf
Zalacznik20.pdf
Zalacznik21.pdf
Zalacznik22.pdf
Zalacznik23.pdf
Zalacznik24.pdf


Id: 71993C23-D1A2-4F1D-B937-033BB49F60A1. Podpisany Strona 26

Załącznik Nr 25 do Protokołu Nr XI/2011

Rady Miasta Wisła

z dnia 11 stycznia 2012 r.

Zalacznik25.pdf

Załącznik Nr 26 do Protokołu Nr XI/2011

Rady Miasta Wisła

z dnia 11 stycznia 2012 r.

Zalacznik26.pdf

Załącznik Nr 27 do Protokołu Nr XI/2011

Rady Miasta Wisła

z dnia 11 stycznia 2012 r.

Zalacznik27.pdf

Załącznik Nr 28 do Protokołu Nr XI/2011

Rady Miasta Wisła

z dnia 11 stycznia 2012 r.

Zalacznik28.pdf

Załącznik Nr 29 do Protokołu Nr XI/2011

Rady Miasta Wisła

z dnia 11 stycznia 2012 r.

Zalacznik29.pdf

Załącznik Nr 30 do Protokołu Nr XI/2011

Rady Miasta Wisła

z dnia 11 stycznia 2012 r.

Zalacznik30.pdf

Załącznik Nr 31 do Protokołu Nr XI/2011

Rady Miasta Wisła

z dnia 11 stycznia 2012 r.

Zalacznik31.pdf

Załącznik Nr 32 do Protokołu Nr XI/2011

Rady Miasta Wisła

z dnia 11 stycznia 2012 r.

Zalacznik32.pdf

Zalacznik25.pdf
Zalacznik26.pdf
Zalacznik27.pdf
Zalacznik28.pdf
Zalacznik29.pdf
Zalacznik30.pdf
Zalacznik31.pdf
Zalacznik32.pdf


Id: 71993C23-D1A2-4F1D-B937-033BB49F60A1. Podpisany Strona 27

Załącznik Nr 33 do Protokołu Nr XI/2011

Rady Miasta Wisła

z dnia 11 stycznia 2012 r.

Zalacznik33.pdf

Załącznik Nr 34 do Protokołu Nr XI/2011

Rady Miasta Wisła

z dnia 11 stycznia 2012 r.

Zalacznik34.PDF

Załącznik Nr 35 do Protokołu Nr XI/2011

Rady Miasta Wisła

z dnia 11 stycznia 2012 r.

Zalacznik35.PDF

Załącznik Nr 37 do Protokołu Nr XI/2011

Rady Miasta Wisła

z dnia 11 stycznia 2012 r.

Zalacznik37.PDF

Załącznik Nr 38 do Protokołu Nr XI/2011

Rady Miasta Wisła

z dnia 11 stycznia 2012 r.

Zalacznik38.PDF

Załącznik Nr 39 do Protokołu Nr XI/2011

Rady Miasta Wisła

z dnia 11 stycznia 2012 r.

Zalacznik39.PDF

Załącznik Nr 40 do Protokołu Nr XI/2011

Rady Miasta Wisła

z dnia 11 stycznia 2012 r.

Zalacznik40.PDF

Załącznik Nr 41 do Protokołu Nr XI/2011

Rady Miasta Wisła

z dnia 11 stycznia 2012 r.

Zalacznik41.PDF

Zalacznik33.pdf
Zalacznik34.PDF
Zalacznik35.PDF
Zalacznik37.PDF
Zalacznik38.PDF
Zalacznik39.PDF
Zalacznik40.PDF
Zalacznik41.PDF


Id: 71993C23-D1A2-4F1D-B937-033BB49F60A1. Podpisany Strona 28

Załącznik Nr 42 do Protokołu Nr XI/2011

Rady Miasta Wisła

z dnia 11 stycznia 2012 r.

Zalacznik42.PDF

Załącznik Nr 43 do Protokołu Nr XI/2011

Rady Miasta Wisła

z dnia 11 stycznia 2012 r.

Zalacznik43.PDF

Załącznik Nr 44 do Protokołu Nr XI/2011

Rady Miasta Wisła

z dnia 11 stycznia 2012 r.

Zalacznik44.PDF

Zalacznik42.PDF
Zalacznik43.PDF
Zalacznik44.PDF









Id: OGBCQLDFQDMUXMHMSPRVIHGPH. Podpisany Strona 1


UCHWAŁA NR XI/155/2011
RADY MIASTA WISŁY


z dnia 27 października 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 44 947 786,02 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 50 639 025,57 PLN 


§ 3. Zmienić treść załącznika nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2011 "Zestawienie przychodów i rozchodów 
budzetu miasta na rok 2011 jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 


§ 4. 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 


§ 5. 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 4 do niniejszej uchwały. 


§ 6. Zmienić  treść  załącznika  nr  7 do  uchwały  budżetowej  na  rok  2011  „Dochody  i wydatki  na  zadania 
realizowane  w drodze  umów  lub  porozumień  między  jednostkami  samorządu  terytorialnego  na  rok  2011”  jak 
w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 


§ 7. 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 6 do niniejszej uchwały. 


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


§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 


§ 10. 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. 
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Załączniki binarne


Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/155/2011 z dnia 27 października 2011 r.


10 - Kpl. zalaczników do uchwały zmiany w budzecie - 27.10.2011


Zalacznik1.pdf








Dział
Para- 
graf



Źródło zmniejszenie zwi ększenie



600 Transport i ł ączność 25 661,34



dochody bieżące 25 661,34



0970 Wpływy z różnych dochodów 7 825,03



2320
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego



17 836,31



630 Turystyka 299,00



dochody bieżące 299,00



0970 Wpływy z różnych dochodów 299,00



801 Oświata i wychowanie 58 992,00



dochody bieżące 58 992,00



0690 Wpływy z różnych opłat 48 454,00



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



10 538,00



852 Pomoc społeczna 25 235,00



dochody bieżące 25 235,00



0830 Wpływy z usług 6 035,00



0920 Pozostałe odsetki 200,00



0970 Wpływy z różnych dochodów 19 000,00



Razem: 110 187,34



Zmiany w planie dochodów bud żetu miasta na rok 2011



Załącznik nr 1 do



Uchwały Rady Miasta



z dnia 27 października 2011 r.



Nr XI / 155 / 2011



1











Dział
Roz- 
dział



T R E Ś Ć zmniejszenie zwi ększenie



600 Transport i ł ączność 25 661,34



60014 Drogi publiczne powiatowe 24 683,51



wydatki bie żące 24 683,51



wydatki jednostek budżetowych 24 683,51



- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 24 683,51



60016 Drogi publiczne gminne 977,83



wydatki bie żące 977,83



wydatki jednostek budżetowych 977,83



- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 977,83



630 Turystyka 2 299,00



63095 Pozostała działalno ść 2 299,00



wydatki bie żące 299,00



wydatki jednostek budżetowych 299,00



- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 299,00



wydatki maj ątkowe 2 000,00



- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne) 2 000,00



801 Oświata i wychowanie 111 480,00 170 472,00



80101 Szkoły podstawowe 30 000,00 31 112,00



wydatki bie żące 30 000,00 31 112,00



wydatki jednostek budżetowych 30 000,00 31 112,00



- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30 000,00



- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 31 112,00



80104 Przedszkola 10 700,00 10 700,00



wydatki bie żące 10 700,00 10 700,00



wydatki jednostek budżetowych 10 700,00 10 700,00



- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 700,00



- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 10 700,00



80110 Gimnazja 55 000,00 58 763,00



wydatki bie żące 55 000,00 58 763,00



wydatki jednostek budżetowych 55 000,00 58 763,00



- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 55 000,00



- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 58 763,00



80113 Dowo żenie uczniów do szkół 12 500,00



wydatki bie żące 12 500,00



wydatki jednostek budżetowych 12 500,00



- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 12 500,00



Załącznik nr 2 do



Uchwały Rady Miasta



z dnia 27 października 2011 r.



Nr XI / 155 / 2011



Zmiany w planie wydatków bud żetu miasta na rok 2011
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80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej s zkół 5 500,00



wydatki bie żące 5 500,00



wydatki jednostek budżetowych 5 500,00



- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 5 500,00



80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 15 780,00 51 897,00



wydatki bie żące 15 000,00 51 897,00



wydatki jednostek budżetowych 15 000,00 51 897,00



- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 000,00



- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 51 897,00



wydatki maj ątkowe 780,00



- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne) 780,00



852 Pomoc społeczna 25 235,00



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



200,00



wydatki bie żące 200,00



wydatki jednostek budżetowych 200,00



- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 200,00



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



2 035,00



wydatki bie żące 2 035,00



wydatki jednostek budżetowych 2 035,00



- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 035,00



85215 Dodatki mieszkaniowe 11 000,00



wydatki bie żące 11 000,00



świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 000,00



85219 Ośrodki pomocy społecznej 10 800,00



wydatki bie żące 10 800,00



wydatki jednostek budżetowych 10 600,00



- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 10 600,00



świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00



85228 Usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi opieku ńcze 1 200,00



wydatki bie żące 1 200,00



wydatki jednostek budżetowych 1 000,00



- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1 000,00



świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00



921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 000,00



92195 Pozostała działalno ść 2 000,00



wydatki maj ątkowe 2 000,00



- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne) 2 000,00



Razem 113 480,00 223 667,34
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Załącznik nr 3 do



Uchwały Rady Miasta



z dnia 27 października 2011 r.



Nr XI / 155 / 2011



§ TREŚĆ KWOTA



952
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku 
krajowym



6 448 429,00



pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
 i Gospodarki Wodnej



2 748 429,00



kredyt w banku komercyjnym 3 700 000,00



955



Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (z wolnych 
środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku 
bieżącym budżetu,  wynikającej z rozliczeń kredytów i 
pożyczek z lat ubiegłych)



482 810,55



Razem przychody 6 931 239,55



Dochody budżetu 44 947 786,02



RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUD ŻETU 51 879 025,57



992
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 
(spłata kredytu i pożyczek)



1 240 000,00



Wydatki budżetu 50 639 025,57



51 879 025,57



Zestawienie przychodów i rozchodów budzetu miasta na rok 2011



RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUD ŻETOWE



ROZCHODY BUDŻETU



PRZYCHODY BUDŻETU











Załącznik nr 4 do



Uchwały Rady Miasta



z dnia 27 października 2011 r.



Nr XI / 155  / 2011



Dział
Roz- 
dział



T R E Ś Ć dochody wydatki



010 Rolnictwo i łowiectwo 2 482,23 2 482,23



01095 Pozostała działalno ść 2 482,23 2 482,23



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



2 482,23



Wydatki bieżące: 2 482,23



wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 2 482,23



- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 482,23



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 s ądownictwa



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



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



1











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



75109
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewód ztw, wybory 
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz refere nda gminne, 
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 2 355 058,00 2 355 058,00



85212
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 
składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ube zpieczenia 
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



Razem: 2 473 830,23 2 473 830,23



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 ube zpieczenia 
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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Dział Rozdział T R E Ś Ć Dochody Wydatki



600 Transport i ł ączność 914 691,31 914 691,31



60013 Drogi publiczne wojewódzkie 155 550,00 155 550,00



Dotacje celowe otrzymane od  samorządu województwa na zadania 
bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)



155 550,00



Wydatki bieżące: 155 550,00



wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 155 550,00



- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 155 550,00



60014 Drogi publiczne powiatowe 759 141,31 759 141,31



Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane 
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego (§ 2320)



759 141,31



Wydatki bieżące: 759 141,31



wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 759 141,31



- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 759 141,31



754 Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo żarowa 850,00 12 150,00



75411 Komendy powiatowe Pa ństwowej Stra ży Pożarnej 11 300,00



Wydatki majątkowe: 11 300,00



inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne) 11 300,00



75414 Obrona cywilna 850,00 850,00



Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane 
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego (§ 2320)



850,00



Wydatki bieżące: 850,00



wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 850,00



- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 850,00



801 Oświata i wychowanie 0,00 40 100,00



80101 Szkoły podstawowe 0,00 3 000,00



Wydatki bieżące: 3 000,00



wydatki na dotacje na zadania bieżące 3 000,00



80104 Przedszkola 0,00 36 800,00



Wydatki bieżące: 36 800,00



wydatki na dotacje na zadania bieżące 36 800,00



80110 Gimnazja 0,00 300,00



Wydatki bieżące: 300,00



wydatki na dotacje na zadania bieżące 300,00



915 541,31 966 941,31



Nr XI / 155 / 2011



Załącznik nr 5 do



Uchwały Rady Miasta



z dnia 28 października 2011 r.



Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zadań realizowanych w drodze umów lub porozumie ń 
między jednostkami samorz ądu terytorialnego na rok 2011



Kwoty dotacji razem











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 24 800



801 80104
Miasto 



Bielsko-Biała
4 500



801 80110 Gmina Skoczów 300



852 85212 Wojewoda Śląski 17 000



852 85213 Wojewoda Śląski 90



852 85216 Wojewoda Śląski 954



851 85154
Ośrodek Przeciwdziałaniu 
Problemom Alkoholowym w 
Bielsku-Białej



6 000
Współpraca z organizacjami prowadzącymi 
działalność w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych



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



Załącznik nr 6 do



Uchwały Rady Miasta



z dnia 28 października 2011 r.



Nr XI / 155 / 2011



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



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











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



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



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



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



Jednostka realizuj ąca zadanie











z tego:



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 9 008 141,00 9 008 141,00



6059 2 547 824,00 2 547 824,00



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 7 do



Uchwały Rady Miasta



z dnia 27 października 2011 r.



Nr XI / 155 / 2011



WYDATKI MAJ ĄTKOWE W BUDŻECIE MIASTA NA ROK 2011



Wydatki maj ątkowe



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



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 35 690,00



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



255 320,00 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 17 245 020,00 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)



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



Zakup nieruchomości - fragment ul. Cieńkowskiej



Poprawa zagospodarowania przed salą gimnastyczną 
SP-5



Zakup sprzętu komputerowego



Zakup zmywarki wraz z podstawą SP-4 Głębce



Zabezpieczenie sieci komputerowej



"Wiślański szlak przyrodniczy - ochrona u źródeł"
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UCHWAŁA NR XI/156/2011
RADY MIASTA WISŁY


z dnia 27 października 2011 r.


w sprawie współdziałania Gminy Wisła z Gminą Bielsko  Biała w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 
w odniesieniu do osób z terenu Gminy Wisła doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom 


Alkoholowym w BielskuBiałej 


Na podstawie  art.10 ust.  1 w  związku  z art.18  ust.  2 pkt.12 ustawy  z dnia  08 marca  1990  roku o samorządzie 
gminnym  (Dz.U.  z 2001  roku  Nr  142  poz.  1591  ze  zmianami)  oraz  w związku  z art.  1 ust  1,  art.  2 ust  1 pkt 
6 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj.Dz. 
U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 ze zmianami) 


Rada Miasta Wisły, 
uchwala co następuje: 


§ 1. Wyrazić  zgodę  na  współdziałanie  Gminy  Wisła  z Gminą  BielskoBiała  w zakresie  przeciwdziałania 
alkoholizmowi  w odniesieniu  do  osób  z terenu  Gminy  Wisła  doprowadzonych  do  Ośrodka  Przeciwdziałania 
Problemom Alkoholowym w BielskuBiałej, na warunkach i zasadach zawartych w porozumieniu, którego projekt 
stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 


§ 2. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisły. 


2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Wisły do zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą BielskoBiała 
oraz do zawierania aneksów do porozumienia określających wysokość dotacji na lata następne. 


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


 


Przewodniczący Rady Miasta 
Wisły 


Janusz Podżorski
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Załącznik do Uchwały Nr XI/156/2011


Rady Miasta Wisły


z dnia 27 października 2011 r.


POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE NR ................ 


w sprawie współdziałania Gminy Wisła z Gminą Bielsko  Biała w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 
w odniesieniu do osób z terenu Gminy Wisła doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom 
Alkoholowym w BielskuBiałej 


zawarte w dniu ....................... pomiędzy: Gminą Wisła z siedzibą w Wiśle Plac Hoffa 3 reprezentowaną przez: 
...................................................... zwaną dalej "Zleceniodawcą" 
a Gminą BielskoBiała z siedzibą w BielskuBiałej, Plac Ratuszowy 1, reprezentowaną przez: 
..................................................... zwaną dalej "Zleceniobiorcą" 


§ 1. Zleceniodawca  i Zleceniobiorca  podejmują współdziałanie w zakresie  realizacji  zadania własnego gminy 
dotyczącego  przeciwdziałania  alkoholizmowi w odniesieniu  do  osób  z terenu Gminy Wisła  doprowadzonych  do 
Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku  Białej, zwanego dalej "zdaniem". 


§ 2. Zakres rzeczowy zadania dotyczy realizowania przez Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym 
w BielskuBiałej  działań  w zakresie  profilaktyki  alkoholowej  w odniesieniu  do  osób  doprowadzonych  z terenu 
miasta Gminy Wisła do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym, poprzez: 


1) usuwanie następstw nadużywania alkoholu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 


2) nawiązywanie  pierwszego  kontaktu  i udzielenie  wsparcia  psychologicznego  w sytuacji  kryzysowej,  w jakiej 
pacjent się znalazł, 


3) przeciwdziałanie  okolicznościom  wymuszającym  doprowadzenie  do  Ośrodka  poprzez  konsultacje 
profilaktyczne  w zakresie  identyfikowania  pacjenta  z jego  problemami  alkoholowymi  oraz  ich  wpływem  na 
jego  funkcje psychiczne:  intelekt,  emocje  i system wartości oraz na  funkcjonowanie  społeczne,  zastosowanie 
testu diagnozującego uzależnienie, 


4) udzielanie porad i wsparcia osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, 


5) prowadzenie  konsultacji  ze  sprawcami  dopuszczającymi  się  przemocy  domowej  pod  wpływem  alkoholu, 
motywujących  do  zmiany  stylu  życia,  informowanie  o miejscach,  formach  i efektywności  udzielania  usług 
terapeutycznych, rehabilitacyjnych oraz działaniach trzeźwościowych ruchów samopomocowych, 


6) dostarczanie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wiśle wszelkich  informacji  nt. 
ilości,  okoliczności  doprowadzeń,  skierowań  do  Poradni  Leczenia  Uzależnień,  postanowień  poddania  się 
leczeniu w Oddziale Leczenia zespołów Abstynencyjnych. 


§ 3. 1. Na realizację zadania w 2012 roku Zleceniodawca przekaże Zleceniobiorcy dotację w wysokości 6.000 
zł brutto (słownie sześć tysięcy złotych 00/100 brutto) w terminie do .......................... 


2. Dotacja,  o której mowa w ust. 1, przekazana będzie na konto Zleceniobiorcy  tj: Urząd Miejski w Bielsku
Białej,  Budżet  Miasta,  plac  Ratuszowy  1,  43300  BielskoBiała,  Bank 
........................................................................................................................... 


3. Wysokość dotacji na realizację przedmiotu porozumienia w latach następnych będzie ustalona aneksem do 
niniejszego porozumienia na każdy rok budżetowy. 


§ 4. Zleceniobiorca  zobowiązuje  się  do  prowadzenia  dokumentacji  w sposób  umożliwiający  ocenę  i kontrolę 
wykonania zdania pod względem rzeczowym i finansowym. 
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§ 5. Zleceniobiorca  zobowiązuje  się  do  przedstawienia  Zleceniodawcy    w terminie  do  dnia  31  stycznia 
każdego roku następującego po roku realizacji zadania  rozliczenia realizacji zadania pod względem rzeczowym 
i finansowym.  Niewykorzystaną  część  dotacji  Zleceniobiorca  zwróci  na  rachunek  Zleceniodawcy  w Banku 
.......................................................................................................  w terminie  do  31  stycznia  każdego  roku 
następującego po roku realizacji zadania. 


§ 6. 1. Wykonanie  zadania  i sposób  wydatkowania  środków  pochodzących  z dotacji  podlega  kontroli  przez 
Zleceniodawcę po zakończeniu realizacji zadania. 


2. W przypadku stwierdzenia, że dotacja została wykorzystana w całości lub części na cele inne, niż określono 
w niniejszym  porozumieniu,  podlega  ona  w tej  części  lub  w całości  zwrotowi  wraz  z odsetkami  w wysokości 
określonej  jak  dla  zaległości  podatkowych,  na  konto  Zleceniodawcy  w terminie  15  dni  od  dnia  sporządzenia 
protokołu z kontroli zaakceptowanego przez obie strony. 


§ 7. 1. Porozumienie  zostaje  zawarte  na  czas  nieokreślony  i może  być  rozwiązane  przez  każdą  ze  stron 
z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. 


2. Porozumienie  będzie  corocznie  zmieniane  w drodze  aneksu  w części  dotyczącej  wysokości  dotacji 
w każdym kolejnym roku budżetowym. 


3. Porozumienie  może  być  rozwiązane  przez  Zleceniodawcę  ze  skutkiem  natychmiastowym  w przypadku 
stwierdzenia nienależytego wykonania zleconego zadania. 


4. Porozumienie może być  rozwiązane przez Zleceniobiorcą  ze  skutkiem natychmiastowym w przypadku nie 
zawarcia aneksu, o którym mowa w ust 2 niniejszego §, w terminie uzgodnionym przez strony. 


5. W przypadkach określonych w ust. 1 i ust. 3 niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi w terminie 15 
dni od dnia rozwiązania niniejszego porozumienia. 


§ 8. W  sprawach  nieuregulowanych  w niniejszym  porozumieniu  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu 
Cywilnego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy finanse publiczne. 


§ 9. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. 
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UCHWAŁA NR XI/157/2011
RADY MIASTA WISŁY


z dnia 27 października 2011 r.


w sprawie: zmiany Uchwały VI/75/2011 Rady Miasta Wisły z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia 
warunków, zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych oraz nagród 
sportowych dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub 


krajowym rangi Mistrzostw Polski. 


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz art. 31 ust. 3 w 
zw.  z art.  31  ust.  1 i  2 ustawy  o sporcie  z dnia  25  czerwca  2010  r.  (Dz.U. Nr  127,  poz.  857).  Po  konsultacjach 
z organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami  wymienionymi  w ar.3  ustawy  o działalności  pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 


Rada Miasta Wisły 
uchwala, co następuje: 


§ 1. Uchylić  dotychczasowe  brzmienie  ust.  1 w  §  1 załącznika  do  Uchwały  VI/75/2011  Rady Miasta Wisły 
z dnia 28 kwietnia 2011 r. o treści: "Stypendium (w formie pieniężnej) może być przyznane na okres nie dłuższy 
niż  12  miesięcy  w danym  roku  budżetowym  i wypłacane  w miesięcznych  transzach,  do  10  –  dnia  każdego 
miesiąca.  Dopuszcza  się  możliwość  kumulowania  transz"  i nadać  mu  nowe  brzmienie: "Stypendium  w formie 
pieniężnej przyznawane jest od pierwszego stycznia danego roku budżetowego, na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy 
i wypłacane co miesiąc." 


§ 2. Uchylić  dotychczasowe  brzmienie  ust.  1 w  §  4 załącznika  do  Uchwały  VI/75/2011  Rady Miasta Wisły 
z dnia  28  kwietnia  2011  r.  o treści:  „Ustala  się  kwotę  bazową  w wysokości  300,00zł  (słownie:  trzysta  złotych 
00/100).”  i nadać mu nowe brzmienie: „Ustala się kwotę bazową w wysokości 300,00zł (słownie:  trzysta złotych 
00/100) miesięcznie” 


§ 3. Pozostałe  zapisy  Uchwały  nr  VI/75/2011  Rady Miasta Wisły  z dnia  28  kwietnia  2011  r.  pozostają  bez 
zmian. 


§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisły. 


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


 


Przewodniczący Rady Miasta 


Janusz Podżorski
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UCHWAŁA NR XI/158/2011
RADY MIASTA WISŁY


z dnia 27 października 2011 r.


w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn.: "Wiedza naszą drogą do sukcesu" 


Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn.zm) 
Rada Miasta Wisły 
uchwala co następuje: 


§ 1. 1. Zatwierdzić  realizację  projektu  pod  nazwą  „Wiedza  naszą  drogą  do  sukcesu”  w ramach  Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych  i zapewnienie wysokiej  jakości 
usług  edukacyjnych  świadczonych  w systemie  oświaty,  poddziałanie  9.1.2. Wyrównywanie  szans  edukacyjnych 
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 


2. Projekt, o którym mowa w ust. 1 będzie realizowany przez Miejski Zespół Ekonomiczno  Administracyjny 
Szkół w Wiśle. 


§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Wisły. 


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


 


Przewodniczący Rady Miasta 
Wisły 


Janusz Podżorski
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UCHWAŁA NR XI/152/2011
RADY MIASTA WISŁY


z dnia 27 października 2011 r.


w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok 


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. 
U.  Nr  142  poz.  1591  z 2001  roku)  oraz  art.  10  ust.  3 ustawy  z dnia  29  lipca  2005  roku  o przeciwdziałaniu 
narkomanii (Dz.U. Nr 179 poz. 1485 ze zmianami) 


Rada Miasta Wisły, 
uchwala co następuje: 


§ 1. Przyjąć Miejski  Program  Przeciwdziałania  Narkomanii  na  2012  rok  stanowiący  załącznik  do  niniejszej 
uchwały. 


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisły. 


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od 01 stycznia 2012 roku. 


 


Przewodniczący Rady Miasta 
Wisły 


Janusz Podżorski







Id: KGNKCMUYAEUBYRUKYGETNTGRH. Podpisany Strona 1


Załącznik do Uchwały Nr XI/152/2011


Rady Miasta Wisły


z dnia 27 października 2011 r.


Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok 


Program jest częścią "Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007  2015" przyjętej 
uchwałą Rady Miasta Wisły nr VI/62/2007 z dnia 29 marca 2007 roku 
Mając na uwadze zapisy ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii 
wyznacza się następujące zadania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok. 


I. ZADANIA 


1) Zwiększenie  dostępności  pomocy  terapeutycznej  i rehabilitacyjnej  dla  osób  uzależnionych  i zagrożonych 
uzależnieniem. 


 


nr 
zadan
ia 


Opis  realizator 
termin 
realizacj
i 


Nakłady 
na 
realizację 
zadania 


1.1. 


Współpraca z instytucjami i organizacjami prowadzącymi działania 
w zakresie terapii i rehabilitacji osób uzależnionych, w tym z publicznymi 
i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej  informowanie o dostępnych 
miejscach pomocy 


Urząd Miejski, 
Referat Spraw 
Obywatelskich 
i Obronnych 


cały rok 
2012 


zgodnie 
z planem 
finansowy
m 


2) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, 


 
nr 
zadan
ia 


opis  realizator 
termin 
realizacj
i 


nakłady na 
realizację 
zadania 


2.1. 
Zapewnienie możliwości korzystania z pomocy zespołu 
informacyjnokonsultacyjnego ds. rozwiązywania problemów 
rodziny 


Miejski Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej 


cały rok 
2012 


zgodnie 
z planem 
finansowym 


3) Prowadzenie  profilaktycznej  działalności  informacyjnej  i edukacyjnej  oraz  szkoleniowej  w zakresie 
rozwiązywania  problemów  narkomanii,  w szczególności  dla  dzieci  i młodzieży,  w tym  prowadzenie  zajęć 
pozalekcyjnych w tym również pozalekcyjnych zajęć sportowo  rekreacyjnych 


 


nr 
zadania
 


opis  realizator 
termin 
realizacj
i 


nakłady 
na 
realizację 
zadania 


3.1.  Realizacja programów profilaktycznych 


Miejski Zespół Ekonomiczno  
Administracyjny Szkół, Urząd Miejski 
Referat Spraw Obywatelskich 
i Obronnych 


cały rok 
2012 


zgodnie 
z planem 
finansowy
m 


3.1.1.  Realizacja programów profilaktycznych w szkołach  Miejski zespół Ekonomiczno
Administracyjny Szkół 


cały rok 
2012 


zgodnie 
z planem 
finansowy
m 


3.1.2.  Realizacja środowiskowych programów profilaktycznych  Urząd Miejski, Referat Spraw 
Obywatelskich i Obronnych 


cały rok 
2012 


zgodnie 
z planem 
finansowy
m 


3.2. 


Dofinansowanie szkolnych programów profilaktycznych 
w części dotyczącej zagospodarowania czasu wolnego dzieci 
i młodzieży, organizację zajęć pozalekcyjnych i zajęć 
wakacyjnych 


Miejski Zespół Ekonomiczno  
Administracyjny Szkół, Szkoły 
Podstawowe, Gimnazjum 


cały rok 
2012 


zgodnie 
z planem 
finansowy
m 
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3.3.  Wykonanie diagnozy problemu narkomanii  Urząd Miejski, Referat Spraw 
Obywatelskich i Obronnych 


cały rok 
2012 


zgodnie 
z planem 
finansowy
m 


4) Pomoc  społeczna  osobom  uzależnionym  i rodzinom  osób  uzależnionych  dotkniętych  ubóstwem 
i wykluczeniem  społecznym,  integrowanie  ze  środowiskiem  lokalnym  tych  osób  z wykorzystaniem  pracy 
socjalnej i kontraktu socjalnego 


 


nr 
zadan
ia 


opis  realizator 
termin 
realizacj
i 


nakłady 
na 
realizację 
zadania 


4.1. 


Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób 
uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, 
integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem 
pracy socjalnej i kontraktu socjalnego 


Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej, Zespół Informacyjno
Konsultacyjny ds. Rozwiązywania 
Problemów Rodziny 


cały rok 
2012 


zgodnie 
z planem 
finansow
ym 


II. Plan finansowy na 2012 rok 


851  OCHRONA ZDROWIA 85153  ZWALCZANIE NARKOMANII 


 
rodzaj wydatków  kwota wydatków 
razem wszystkie wydatki  13800 
wydatki bieżące w tym:  13800 
 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  8800 
 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  5000 


1) Zwiększenie  dostępności  pomocy  terapeutycznej  i rehabilitacyjnej  dla  osób  uzależnionych  i zagrożonych 
uzależnieniem. 


 
nr 
zadan
ia 


rodzaj wydatków 
kwota 


wydatkó
w 


1.1.  Współpraca z instytucjami i organizacjami prowadzącymi działania w zakresie terapii i rehabilitacji osób uzależnionych, 
w tym z publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej  informowanie o dostępnych miejscach pomocy 
wydatki bieżące w tym:  0 
 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  0 


2) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej 


 
nr 
zadania  Opis zadania i rodzaj wydatków  kwota 


wydatków 


2.1.  Zapewnienie możliwości korzystania z pomocy zespołu informacyjnokonsultacyjnego ds. rozwiązywania 
problemów rodziny 
wydatki bieżące w tym:  0 
 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  0 


3) Prowadzenie  profilaktycznej  działalności  informacyjnej  i edukacyjnej  oraz  szkoleniowej  w zakresie 
rozwiązywania  problemów  narkomanii,  w szczególności  dla  dzieci  i młodzieży,  w tym  prowadzenie  zajęć 
pozalekcyjnych w tym również pozalekcyjnych zajęć sportowo  rekreacyjnych 


 
nr 
zadania
 


Opis zadania i rodzaj wydatków 
kwota wydatków 


3.1.  Realizacja programów profilaktycznych 
3.1.1.  Realizacja programów profilaktycznych w szkołach 


razem wszystkie wydatki  5000 
wydatki bieżące w tym:  5000 
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 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  5000 
3.1.2.  Realizacja środowiskowych programów profilaktycznych 


razem wszystkie wydatki  1000 
wydatki bieżące w tym:  1000 
 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  1000 


3.2.  Dofinansowanie szkolnych programów profilaktycznych w części dotyczącej zagospodarowania czasu 
wolnego dzieci i młodzieży, organizację zajęć pozalekcyjnych i zajęć wakacyjnych 


  razem wszystkie wydatki  5000 
  wydatki bieżące w tym:  5000 
   wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  5000 
3.3.  Wykonanie diagnozy problemu narkomanii   


razem wszystkie wydatki  2800 
wydatki bieżące w tym:  2800 
 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  2800 


4) Pomoc  społeczna  osobom  uzależnionym  i rodzinom  osób  uzależnionych  dotkniętych  ubóstwem 
i wykluczeniem  społecznym,  integrowanie  ze  środowiskiem  lokalnym  tych  osób  z wykorzystaniem  pracy 
socjalnej i kontraktu socjalnego 


 
nr 
zadan
ia 


opis zadania i rodzaj wydatków 
kwota 


wydatkó
w 


4.1. 
Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym, integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu 
socjalnego 
razem wszystkie wydatki  0 
wydatki bieżące w tym:  0 
 świadczenia na rzecz osób fizycznych  0 
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UCHWAŁA NR XI/153/2011
RADY MIASTA WISŁY


z dnia 27 października 2011 r.


w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wisły 


na podstawie art. 231 ust. 1 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. 1. Dokonać  zmian  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Miasta  Wisły  w zakresie  stanowiącym  część 
A załącznika nr 2 do uchwały Rady Miasta Wisły Nr II/12/2010 z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia 
wieloletniej prognozy finansowej Miasta Wisły, nadając jej nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej 
uchwały. 


2. Ustalić, że zmiany, o których mowa w ust. 1, obejmują: 


1) wprowadzenie przedsięwzięcia II.8 „Program Współpracy Miasta Wisły z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami,  o których  mowa  w ustawie  z dnia  24  kwietnia  2003r.  o działalności  pożytku  publicznego  i o 
wolontariacie” na lata 20112015 i ustalenie nakładów w poszczególnych latach; 


2) dla  przedsięwzięć  III.6  „Rewitalizacja  budynków  użyteczności  publicznej    Dom  Zdrojowy”,  III.7  „Zacznij 
zwiedzanie Polski od źródeł. Rewitalizacja Parku Kopczyńskiego w Wiśle”, III.8 „Modernizacja oczyszczalni 
ścieków w Wiśle Jaworniku. Zakup wyposażenia na oczyszczalnię ścieków”, III.11 „Adaptacja budynków przy 
ul.  Kopydło  na  cele  mieszkaniowe”,  III.13  „Ochrona  infrastruktury  miasta  przed  zagrożeniami 
powodziowymi”: wydłużenie okresu realizacji o rok i odpowiednie zwiększenie nakładów w ostatnim roku bez 
zmiany kwoty łącznych nakładów do poniesienia; 


3) dla  przedsięwzięć  III.2  „Modernizacja  kompleksu  sportowego  "Jonidło"”,  III.3  „Rozbudowa  sieci  tras 
turystycznych na  terenie Miasta Wisły”,  III.4 „WisłaNydek:  transgraniczny system  informacji  turystycznej”, 
III.5 „Budowa boisk wielofunkcyjnych  i placów zabaw dla dzieci”,  III.14  "Rozbudowa kanalizacji  sanitarnej 
w aglomeracji Wisłaetap IV": zmniejszenie nakładów przewidzianych na rok 2012 i przesunięcie ich na ostatni 
rok realizacji; 


4) dla przedsięwzięcia III.17 "Przystosowanie systemu informatycznego gminnej administracji samorządowej do 
kompleksowego  świadczenia  usług  drogą  elektroniczną"  aktualizacja  nakładów  dla  roku  2011  zgodnie 
z Zarządzeniem nr Fn.3021.10.2011.SW Burmistrza Miasta Wisły; 


5) wprowadzenie  przedsięwzięcia  III.18  „Budowa  sieci  szerokopasmowego  Internetu  na  terenie  gmin  powiatu 
cieszyńskiego” na lata 20112015 i ustalenie nakładów w poszczególnych latach; 


6) wprowadzenie  przedsięwzięcia  III.19  „Termomodernizacja  budynku  Szkoły  Podstawowej  nr  2 w  Wiśle 
Czarne” na lata 20112013 i ustalenie nakładów w poszczególnych latach; 


7) wprowadzenie przedsięwzięcia III.20 „Rozwój infrastruktury okołoturystycznej Miasta Wisły  etap II” na lata 
20112013 i ustalenie nakładów w poszczególnych latach. 


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisły. 


§ 3. Uchwała  wchodzi  w życie  z dniem  podjęcia  i podlega  ogłoszeniu  w Biuletynie  Informacji  Publicznej 
Gminy Miejskiej Wisła, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wiśle. 
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Przewodniczący Rady Miasta 
Wisły 


Janusz Podżorski
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Załacznik do Uchwały Rady Miasta Wisły
Nr XI /153/ 2011 z dnia 27 października 2011 roku



2011 2012 2013 2014 2015



I
Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp 
(zapewnienie ciagło ści dzialania jednostki)



UG
Jak w części B 



załącznika
7 252 435 1 416 745 2 391 355 1 192 021 1 112 607 1 139 707



II



1
Pejzaże polsko-słowackie: Wisła-Turčianske Teplice
(wsparcie inicjatyw loklanych (mikroprojekty))



PTS 2010-2011 173 895 173 895



2
Mała szkoła - wielkie możliwości
(wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości 
usług edukacujnych świadczonych w systemie oświaty)



MZEAS 2010-2011 68 691 68 691



3
Przyjazny Urząd-Kompetentni urzędnicy w Wiśle
(wzmocnienie potencjału administracji samorządowej)



RGS/OR 2010-2011 362 882 362 882



4
Komputer jest dobry na wszystko
(rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach)



RGŚ 2011-2012 51 000 47 000 4 000



5
Komputer jest OK
(rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach)



RGŚ 2010-2011 3 500 3 500



6
"Uczenie się przez całe życie "COMENIUS" 



MZEAS 2010-2011 76 150 76 150



Przedsi ęwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (w ydatki bie żące)



Okres realizacji
Łączne nakłady 
finansowe do 
poniesienia



Nakłady w poszczególnych latach / Limit zobowi ązań
Lp. Nazwa i cel przedsi ęwzięcia



Jednostka organizacyjna 
odpowiedzialna za 



realizacj ę lub 
koordynuj ąca 
wykonywanie 



przedsi ęwzięcia



6
"Uczenie się przez całe życie "COMENIUS" 
rozwój wykształcenia



MZEAS 2010-2011 76 150 76 150



7
Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kolejowej
(poprawa infrastrukturu komunikacyjnej)



RGŚ 2010-2011 155 550 155 550



8



Program Współpracy Miasta Wisły z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ustawie z 
dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie



RGŚ 2011-2015 405 000 65 000 85 000 85 000 85 000 85 000



X X 1 296 668 952 668 89 000 85 000 85 000 85 000



III



1
Modernizacja dróg gminnych
(poprawa infrastruktury drogowej)



RGS 2005-2011 300 000 300 000



2
Modernizacja kompleksu sportowego "Jonidło"
(poprawa warunków aktywnego spędzania czasu wolnego)



RGS 2007-2015 853 540 33 000 0 100 000 100 000 620 540



3
Rozbudowa sieci tras turystycznych na terenie Miasta Wisły
(poprawa warunków aktywnego spędzania czasu wolnego, 
tworzenie i rozwój regionalnych produktów turystycznych)



RGS 2007-2015 720 500 10 000 0 100 000 100 000 510 500



4
Wisła-Nydek: transgraniczny system informacji turystycznej
(zwiększenie dostępu do informacji turystycznej)



RGS 2007-2013 48 888 1 000 0 47 888



5
Budowa boisk wielofunkcyjnych i placów zabaw dla dzieci
(poprawa warunków aktywnego spędzania czasu wolnego)



RGS 2007-2015 732 500 357 500 0 100 000 100 000 175 000



Suma



Przedsi ęwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (w ydatki maj ątkowe)











6
Rewitalizacja budynków użyteczności publicznej - Dom Zdrojowy
(rewitalizacja obszarów zdegradowanych)



RGS 2008-2014 236 298 1 000 0 85 298 150 000



7
Zacznij zwiedzanie Polski od źródeł. Rewitalizacja Parku 
Kopczyńskiego w Wiśle
(rewitalizacja obszarów zdegradowanych)



RGS 2008-2014 1 175 000 135 000 0 125 000 915 000



8
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wiśle Jaworniku. 
Zakup wyposażenia na oczyszczalnię ścieków
(ochrona środowiska)



RGS 2009-2014 353 000 50 000 20 000 126 500 156 500



9
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Jaworniku
(poprawa efektywności energetycznej i warunków kształcenia na 
poziomie podstawowym)



RGS 2010-2012 1 840 000 1 150 000 690 000



11
Adaptacja budynków przy ul. Kopydło na cele mieszkaniowe
(zwiększenie zasobów budynków komunalnych mieszkalnych)



RGS 2010-2015 1 133 430 343 900 210 000 300 000 189 530 90 000



12
Modernizacja budynku przy ul. Dziechcinka 4
(poprawa stanu technicznego budynków komunalnych)



RGS 2010-2015 1 381 910 30 000 0 0 0 1 351 910



13
Ochrona infrastruktury miasta przed zagrożeniami powodziowymi
(chrona przed zagrożeniami powodziowymi)



RGS 2010-2015 80 000 20 000 0 20 000 20 000 20 000



14
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła-etap IV
(ochrona środowiska)



RGS 2010-2014 550 000 50 000 50 000 200 000 250 000



15
Rozwój infrastruktury okołoturystycznej Miasta Wisły
(rozbudowa infrastruktury turystycznej i kulturalnej)



RGS 2007-2011 1 035 100 1 035 100



16
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w 
aglomeracji Wisła – etap III RGS 2006-2012 18 678 000 12 678 000 6 000 00016 aglomeracji Wisła – etap III
(ochrona środowiska zaopatrzenie w wodę)



RGS 2006-2012 18 678 000 12 678 000 6 000 000



17
Przystosowanie systemu informatycznego gminnej administracji 
samorządowej do kompleksowego świadczenia usług drogą 
elektroniczną



RGŚ/Or 2008-2011 116 000 116 000



18
Budowa sieci szerokopasmowego Internetu na terenie gmin 
powiatu cieszyńskiego
(rozbudowa infrastruktury telekomunikacyjnej)



RGŚ/Or 2011-2015 1 500 000 0 0 100 000 600 000 800 000



19



Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Wiśle 
Czarne
(poprawa efektywności energetycznej i warunków kształcenia na 
poziomie podstawowym)



RGŚ 2011-2013 715 000 0 15 000 700 000



20
Rozwój infrastruktury okołoturystycznej Miasta Wisły - etap II
(rozbudowa infrastruktury turystycznej)



RGS 2011-2013 410 000 10 000 0 400 000



X X 31 859 166 16 320 500 6 985 000 2 404 686 2 581 030 3 567 950



IV



1



X X 0 0 0 0 0 0



X X 40 408 269 18 689 913 9 465 355 3 681 707 3 778 637 4 792 657Łącznie ( I + II + III+IV)



Suma



Suma



Wieloletnie por ęczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust.  4 pkt 3 ufp 




























Id: XFRPFKHTGORKAAGKFCLAKCQET. Podpisany Strona 1


UCHWAŁA NR XI/154/2011
RADY MIASTA WISŁA


z dnia 27 października 2011 r.


w sprawie zmiany uchwały Nr X/131/2011 Rady Miasta Wisły z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmiany 
uchwały Nr II/13/2010 Rady Miasta Wisły z dnia 14 grudnia 2010 r. "Uchwała Budżetowa na 2011 rok" 


Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit c, lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art 212 ust. 2 pkt 1 oraz art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 
roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 
o ogłaszaniu  aktów  normatywnych  i niektórych  innych  aktów  prawnych  (t.j.  Dz.U.  z 2011  r.  Nr  197  poz.  1172 
z późn. zm) 


Rada Miasta Wisły 


uchwala, co następuje: 


§ 1. Uchylić  dotychczasowe  brzmienie  pkt  1 w  §1  uchwały  Nr  X/131/2011  Rady  Miasta  Wisły  z dnia  29 
września 2011 r.. 


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 


§ 3. Uchwała  podlega  publikacji  w Dzienniku  Urzędowym Województwa  Śląskiego  i ogłoszeniu  na  tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wiśle. 


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


 


Przewodniczący Rady Miasta 
Wisły 


Janusz Podżorski
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  OR -RM – 0055.9.2011r.  


Sprawozdanie z działalno ści Burmistrza Miasta w okresie mi ędzysesyjnym 
                          ( w okresie od 22 września – 25 października 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 29 września 2011 r.             
nr X / 130 / 2011 r. w 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:            
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz                       
sadownictwa, w rozdziale: 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu, kwota 9.440,-zł z 
przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych 
w   wyborach do Sejmu i Senatu, 
3) przeniesieniu z rezerwy ogólnej kwoty 12.500,-zł z przeznaczeniem na zwiększenie           
kosztów prowadzonych postępowań sądowych i prokuratorskich  (rozdział 75647 – Pobór 
podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych),  
4) przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami, 
2. Wydał zarządzenie w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wisły. 
3.  Sporządził do: Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura  Wyborczego, 
Głównego Urzędu Statystycznego sprawozdania za III kwartał 2011r.: 
- o dotacjach związanych z realizacją zadań zakresu administracji rządowej, 
- o wydatkach związanych z realizacją zadań zakresu administracji rządowej. 
4.  Sporządził sprawozdania opisowe z wykonania zadań finansowanych z dotacji celowych 
na realizację zadań własnych i zleconych gminie do różnych Wydziałów Śląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego. 
5. Sporządził wniosek do Regionalnej Izby Obrachunkowej o wydanie opinii na temat 
możliwości spłaty kredytu bankowego w kwocie 3.700.000,-zł. 
6.  Przyjął projekty uchwał na bieżącą sesję. 
 
W zakresie działania Referatu Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej 
 
1. Wyraził zgodę na przedłużenie umowy najmu części Hali Parkowej z Firmą    „POLY 
SPORT” Z. Twardowski  na cele handlowe – kiermasz odzieży i     artykułów sportowych.    
Umowa została przedłużona na  czas określony od 08.10-31.10.2011.  
2. Zawarł umowę najmu pomieszczenia pod widownią amfiteatru na cele    magazynowe z 
Przedsiębiorcą Mariuszem Krebsem  Firma EMKA, Warszawa, ul. Batalionów Chłopskich 
82B/84. Umowa zawarta na czas określony do 31 grudnia 2011 roku. 
3. Ogłosił II przetarg pisemny nieograniczony na najem Hali Parkowej. Termin  składania 
ofert do 31 października 2011 roku.  
4. Wyraził zgodę na użyczenie na okres 10 lat części działki 3/42 w parku     Kopczyńskiego    
w Wiśle Instytutowi Meteorologii i Gospodarki Wodnej z  siedzibą w Warszawie Oddział     
Katowice – lokalizacja punktu pomiarowego.    
5. Sporządził i podał do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu  wykazu    
nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze przetargu – wykaz dotyczy    
pomieszczeń restauracji Dom Zdrojowy i dotychczasowej  sali kinowej.   
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6. Zawarł umowę najmu lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. 1 Maja 19/7 z    
Panią K. Miszczyszyn (lokal zamienny) - wniosek pozytywnie   zaopiniowany przez     
właściwą Komisję Rady Miasta.  
7. Zawarł umowę najmu lokalu socjalnego przy ul. Głębce 9 z Panem     J. Szalbotem –     
wniosek pozytywnie zaopiniowany przez właściwą Komisję Rady Miasta.  
8.  Zapoznał się z wnioskami przedsiębiorców : 
-  Pani B. Lazar Pizzeria Coloratta w sprawie zawarcia umowy dzierżawy   gruntu na okres 
10 lat w trybie bezprzetargowym,   
� - Przedsi ębiorstwa Rozrywkowego „LUNAPARK”  Sp. z o.o. Warsza wa, ul.        
Żywiczna      25 w sprawie wyra żenia zgody na dzier żawę gruntu na okres 3 lat pod 
lokalizacj ę „wesołego miasteczka” bez przeprowadzania konkursu . Wnioski zostały 
skierowane do rozpatrzenia przez Komisje Rady Miast a. 
9. Opiniował wnioski na zmianę zezwoleń na wykonywanie regularnych   przewozów  osób w  
krajowym transporcie drogowym  na liniach powiatowych. 
10. Wydawał zaświadczenia o wpisie, zmianie wpisu, zawieszeniach  działalności 
gospodarczej oraz decyzje o wykreśleniu podmiotu z ewidencji. 
 
W zakresie działania Referatu Gospodarki Przestrzen nej i Nieruchomo ści 
 
1.  W związku z zakończeniem terminów wyłożenia do publicznego wglądu i składania uwag 
do  projektów zmiany planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego dla  sześciu 
obszarów , zebrał 10 uwag do     wyłożonych projektów. 
2. otrzymał uzgodnienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska do czwartej wersji      
projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Malinka „    
Rówień”.  
3. Uczestniczył w wizji lokalnej z udziałem pracownika Urzędu Marszałkowskiego  w sprawie 
wyrażenia zgody na przeznaczenie gruntów leśnych nie stanowiących własności Skarbu 
Państwa na cele nieleśne w opracowywanych sześciu projektach planów miejscowych 
zagospodarowania przestrzennego.   
4. Prowadzi postępowania w sprawie wydania decyzji o przekształceniu prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności nieruchomości dotychczasowych użytkowników wieczystych.  
5 Prowadzi postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania 
terenu dla nieruchomości położonych na obszarze „bez planu zagospodarowania 
przestrzennego”. 
6. W dniu 23 września br. zawarł akt notarialny umowy nabycia od osób fizycznych 
nieruchomości przeznaczonej pod realizację przepompowni wody w Wiśle przy ul. 
Wyzwolenia.  
7. W dniu 23 września br. zawarł akt notarialny-umowy sprzedaży w drodze bezprzetargowej 
nieruchomości przy ul. Sarniej przeznaczonych na poprawę warunków użytkowania 
nieruchomości sąsiednich i zamiany nieruchomości pomiędzy gminą Wisła  osobą fizyczną . 
8. W dniu 17 października br. zawarł akt notarialny umowy nabycia od osób fizycznych 
nieruchomości przeznaczonej pod realizację przepompowni ścieków w Wiśle przy ul. Letniej.  
10. Na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej przygotował opracowanie dotyczące 
zmian i korzyści w rolnictwie na terenie gminy Wisła  po przystąpieniu Polski do Unii 
Europejskiej.  
9. Zakupił owies paszowy przeznaczony na zimowe utrzymanie zwierzyny łownej i przekazał 
go do kół łowieckich. 
 


W zakresie działania Referatu Rozwoju Gospodarczego  i Środowiska 
 


1. Zakończył realizację zadania: Poprawa zagospodarowania Parku Kopczyńskiego oraz 
kompleksu rekreacyjnego Jonidło. 
2. Zakończył realizację zadania: Rewitalizacja akwenu z okresu międzywojennego w Parku 
Kopczyńskiego wraz z przyległym otoczeniem.                                    
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3. Zakończył realizację zadania: Remont kominów w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w 
Wiśle-Głębcach. 
4. Podpisał umowę na realizację zadania pn. Remont drogi powiatowej ul. Jawornik z 
Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym KAMIL B. Zielińska na kwotę 352.103,03 PLN. 
Ponadto zwrócił się do Zarządu Powiatu Cieszyńskiego w sprawie możliwości wykorzystania 
oszczędności powstałych podczas przetargu na wydłużenie remontowanego odcinka. 
5.  Zakończył nabór wniosków w ramach podjętej przez Radę Miasta Wisły uchwały nr 
VIII/104/2011 z dnia  28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji 
celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej, realizowanych na ternie Gminy Wisła. 
6. Ogłosił przetarg dla zadania pn. Udzielenie i obsługa kredytu bankowego 
długoterminowego złotowego w wysokości do 3.700.000,00 PLN przeznaczonego na 
realizację inwestycji komunalnej. 
7. Podpisał umowę na Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu „Rozwój 
infrastruktury okołoturystycznej Miasta Wisły – etap II” ze Stowarzyszeniem Wspierania 
Inicjatyw Gospodarczych „DELTA PARTNER” na kwotę 7.982,70 PLN. 


 
 W zakresie działania Miejskiej Słu żby Drogowej 
 


1. Ogłosił zapytanie ofertowe (13 września 2011 r.) i zakończył postępowanie (23 września      
2011 r.) na dostawę krokusów, w związku z planowaną obsadą rabat w centrum Miasta      
Wisły. Najkorzystniejszą ofertę otrzymano od Cebule.pl Jan Wiśniewski, ul. Rzeczycka       
26, 04-940 Warszawa. 
2. W dniu 26 września 2011 r. podpisał umowę (na kwotę 3.000,00 zł brutto) z firmą 
Cebule.pl Jan     Wiśniewski, ul. Rzeczycka 26, 04-940 Warszawa, na dostawę krokusów (w 
związku z     planowaną obsadą rabat w centrum Miasta Wisły). 
3. W dniu 28 września 2011 roku ogłosił zapytanie ofertowe na zakup i transport żużla do    
zwalczania śliskości na drogach gminnych w roku 2011. 
4. W dniu 30 września 2011 r. podpisał umowę (na kwotę 30.000,00 zł brutto) z     
Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym KAMIL Barbara Zielińska, ul. Przetnica 33, 43- 
450 Ustroń, na zakup masy asfaltowej drobnoziarnistej mineralno-grysowej.  


 
  W zakresie działania Miejskiego Zespołu Ekonomicz no-Administracyjnego Szkół   
 


1. Przyjął zarządzenie z dnia 12 października 2011r. w sprawie przyznania nauczycielom 
nagród organu prowadzącego. 
2. Udzielił odpowiedzi na pismo z dnia 12 września 2011r. Pani Lidii Bolechowicz Dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 5 w Wiśle w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie wysokości 
czynszu za wynajem pomieszczenia oddziału zerowego na prowadzenie zajęć z języka 
angielskiego- pismo z dnia 26 września 2011r. 
3. Przekazał Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Miasta materiały dotyczące 
ogólnej sytuacji budżetowej w placówkach oświatowych w 2011r.    - pismo z dnia 13 
września 2011r. 
4. Udzielił odpowiedzi na pismo z dnia 8 września 2011r. Pani Barbarze Paszkiewicz 
Dyrektor Prywatnego Gimnazjum MGM w Wiśle w sprawie możliwości dopłaty do dojazdu 
uczniów na zajęcia - pismo z dnia 27 września 2011r.  
5. Przekazał pismo Prywatnemu Gimnazjum „ Spółka MGM” w sprawie nieprzyznania dotacji 
za miesiąc wrzesień, wynikającej z dostarczenia informacji po wyznaczonym terminie- pismo 
z dnia 28 września 2011r. 
6. Złożył do  Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach rozliczenie środków Funduszu 
Pracy przekazanych na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych 
pracowników za III kwartał 2011r.- pismo    z dnia 4 października 2011r. 
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7. Przekazał pismo Pani Jolancie Gruca Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Wiśle w sprawie 
wniosku o przyznanie Nagrody im. Jana Bujaka złożonego po wyznaczonym terminie- pismo 
z dnia 10 października 2011r. 
 


W zakresie działania Referatu Organizacyjnego   


 


1. W dniu 01 października br. brał udział w Pikniku Spadochroniarskim. 
2. W dniu 02 października brał udział w nabożeństwie podczas ogólnopolskiego Zjazdu 
Młodzieży Ewangelickiej.  
3. W dniu 02 października brał udział w jesiennym pikniku szkolnym w Wiśle-Malince, 
4. W dniu 05 października brał udział w spotkaniu Stowarzyszenia Samorządowego ziemi 
Cieszyńskiej.  
5. W dniu 06 października uczestniczył w spotkaniu beskidzkiej 5 w UM Szczyrk. 
6. W dniu 13 października uczestniczył   w obchodach Dnia Ratownictwa Medycznego pod 
patronatem Starosty Cieszyńskiego. 
7. W dniu 14 października Burmistrz Miasta wydelegował Panią Zastępcę Burmistrza Lidie 
Forias na obchody Święta Edukacji do SP-5 Wisła-Jawornik. 


  8. W dniu 14 października uczestniczył w obchodach Święta  Edukacji w Szkole Muzycznej w 
Wiśle-Centrum. 
9.W dniu 18 października uczestniczył w pasowaniu na ucznia w Szkole Podstawowej Nr 1 w 
Wiśle-Centrum. 
 
W zakresie działania Referatu Promocji Turystyki i Sportu 
 
1. W ramach zadań organizacji pożytku publicznego dotował sportową imprezę „Integracyjne 
Mistrzostwa Wisły w lekkoatletyce” organizowaną przez Integracyjne Stowarzyszenie Sportu 
i Rehabilitacji Start w Wiśle. 
2. Współorganizował I Piknik Spadochroniarski z okazji Dnia Spadochroniarza. Piknik 
połączony był z obchodami 70. rocznicy powstania 1 Samodzielnej Brygady 
Spadochronowej. 
3. Wziął udział w  plebiscycie sygnowanym przez Polską Organizację Turystyczną na 
Najlepszy Produkt Turystyczny - wybór Internautów. Jednym z nominowanych produktów jest 
Beskidzka 5. 
4. Objął patronat nad imprezą promocyjno – sportową :  I Mistrzostwa Branży Eventowej w 
Offroad (Trial) Wisła, połączoną z konferencją prasową i prezentacją branży turystyczno – 
hotelarskiej z Wisły w komfortowym wagonie konferencyjnym Inter-City. 
5. Objął patronat nad imprezą sportową Puchar Stożka w zjeździe rowerowym – Downhill. 
6. Przeprowadził szkolenia na temat możliwości aplikowania wniosków do programu Działaj 
Lokalnie oraz zorganizował pomoc w pisaniu wniosków, uczestniczył w komisji oceniającej te 
wnioski.  
7. Przeprowadził  konsultacje Programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego na 
rok 2012. 
8. Zorganizował spotkanie z organizacjami pozarządowymi w celu omawiania spraw 
związanych z opracowywaniem Powiatowej Strategii współpracy z organizacjami.  
 


Panie Przewodnicz ący! 


Wysoka Rado !  


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


                                                                               Jan Poloczek 


 


 








                                                                                                                 Wisła, 24.10.2011 r. 


  


  


                                 Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej 


                                Komisji Zdrowia, O światy i Spraw Socjalnych. 


  


  


  


 Komisja  w pełnym składzie odbyła posiedzenie w dniu 20.10.2011 r., na którym zajęła się : 


 


− Wraz z Drużynową Panią Aleksandrą Wrońską  poszukiwaniem sposobów 
aktywizacji grupy wiślańskich harcerzy. Druhna przedstawiła również problemy, z 
którymi borykają się wiślańscy harcerze i zuchy. 


−  Analizą możliwości otwarcia wolontariatu do pomocy ludziom starym dla 
młodzieży gimnazjalnej i licealnej – wytypowanie opiekuna grupy wolontariackiej.  


Komisja wobec powszechności sąsiedzkiego i instytucjonalnego wolontariatu w Wiśle 
oraz działań MOPS, którego pracownicy informują swoich podopiecznych o możliwości 
zgłaszania potrzeb w zakresie wolontariatu, odstąpiła od wytypowania opiekuna grupy 
wolontariackiej. 


− Analizą możliwości utworzenia Klubu Seniora w każdej dolinie.  


 


 


W efekcie obrad Komisja wystosowała do Pana Burmistrza Miasta Wisłą 2 wnioski: 


1.„Zorganizować w gimnazjum prelekcje dla uczniów na temat idei wolontariatu”. 


2. „Przedstawić możliwość świadczenia szerszego wolontariatu  wolontariuszom 
zaangażowanym przy akcji „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”. 


 


W dniu 18.10.2011 r. członkowie Komisji wzięli udział w obchodach Dnia Edukacji Narodowej. 


W dniu 25.10.2011 r. Komisja wzięła udział w posiedzeniu wspólnym wszystkich komisji. 


 


                                                                        Przewodnicząca Komisji Zdrowia, 


                                                                        Oświaty i Spraw Socjalnych 


                                                                         Ewa Sitkiewicz  
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UCHWAŁA NR XI/159/2011
RADY MIASTA WISŁY


z dnia 27 października 2011 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na wynajem pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 
5 w Wiśle z przeznaczeniem na działalność niepublicznego przedszkola 


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn.zm.) oraz §22 ust. 1 uchwały Rady 
Miasta Wisły Nr XXXII/396/2009 z dnia 29 maja 2009 r.w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami 
stanowiącymi własność Gminy Wisła 


Rada Miasta Wisły 
uchwala co następuje: 


§ 1. Wyrazić zgodę na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 5 w Wiśle na 
okres do trzech lat z przeznaczeniem na działalność niepublicznego przedszkola . 


§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Wisły. 


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


 


Przewodniczący Rady Miasta 
Wisły 


Janusz Podżorski








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 dnia19.10.2011r, w niepełnym składzie 
osobowym (8 radnych) 


Tematami posiedzenia były: 


1Rolnictwo i leśnictwo – spotkanie i omówienie problemów korzyści zmian po wejściu Polski do UE  


w Gminie Wisła z przedstawicielami Nadleśnictwa Wisła, Izby Rolniczej, ODR Cieszyn. 


2Sprawy bieżące. 


Po rozpoczęciu posiedzenia wybrano w-ce przewodniczącego komisji radnego Bronisława Pinkasa stosunkiem 
głosów 6 „za” i 1 „wstrzymujący”. 


Ad.1 Po otrzymaniu obszernego opracowania dotyczącego tego tematu radni zadawali pytania, na które 
odpowiadał Burmistrz Miasta Jan Poloczek, sekretarz miasta Jan Cieślar i kierownik referatu GPN Krzysztof 
Lipiński. Po dyskusji przygotowany materiał przegłosowano jednogłośnie – 8 „za”.  


Ad.2 W sprawach bieżących referat GPN przedstawił tematy: 


−wniosek w sprawie wyrażenia zgody na wejście w teren nieruchomości stanowiących własność gminy 
Wisła. Dotyczyło to budowy wodociągu na parceli stanowiącej pas drogowy. Po dyskusji wypracowano 
wniosek: znaleźć takie rozwiązanie techniczne, aby umożliwi ć podłączenie dalszych posesji do sieci 
wodociągowej przez działkę wnioskodawcy pana Poloka. Głosowanie 8 „za”. 


−wnioski z sprawie sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność gminy Wisła  
z przeznaczeniem na poprawę warunków użytkowania nieruchomości sąsiednich. Pierwszy wniosek 
pani Legierskiej, po dyskusji komisja zaakceptowała bezprzetargową sprzedaż jednogłośnie 8 „za”. 
Drugi wniosek pana Błażowskiego na os. Uścieńków komisja zaakceptowała bezprzetargową sprzedaż 
jednogłośnie 8 „za”. 


−wnioski wieczystych użytkowników w sprawie ewentualnego ustalenia bonifikat w opłatach z tytułu 
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Komisja postanowiła nie stosować 
zniżek przy przekształceniu wieczystego użytkowania w prawo własności. Głosowanie 7 „za”, 1 
„wstrzymujący”. 


−wypłata odszkodowań za drogi gminne z zastosowaniem stawki 30zł/m2. Po obszernej dyskusji  
i wyjaśnieniach pana kierownika Lipińskiego komisja zadecydowała, żeby wypłaty odszkodowań za 
drogi gminne z zastosowaniem ww. stawki objąć wszystkich wnioskodawców. 


W dalszej części spraw bieżących omawiano problem z wynajmem hali sportowej dla grup z Wisły oraz inne 
problemy nurtujące radnych i mieszkańców. Na tym posiedzenie komisji zakończono. 


Panie Przewodniczący Wysoka Rado były to tematy, którymi zajmowała się komisja w okresie 
międzysesyjnym. 


 
Przewodniczący Komisji 


 
Witold Cichy 
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UCHWAŁA NR XI/160/2011
RADY MIASTA WISŁY


z dnia 27 października 2011 r.


w sprawie powołania doraźnej komisji ds.opracowania zmiany Statutu Miasta Wisły 


Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku, tekst jednolity 
Dz.U.2001.142.1591 z zm. 
Rada Miasta Wisły 


uchwala, co następuje: 


§ 1. Powołać doraźną komisję ds. opracowania zmiany Statutu Miasta Wisły w składzie: 


1. Dorota Chmiel 


2. Joanna Nogowczyk 


3. Janusz Podżorski 


4. Ewa Sitkiewicz 


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


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


 


Przewodniczący Rady Miasta 


Janusz Podżorski
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UCHWAŁA NR XI/161/2011
RADY MIASTA WISŁY


z dnia 27 października 2011 r.


w sprawie udzielenia odpowiedzi na wniosek Przedsiębiorstwa Rozrywkowego "LUNAPARK" w sprawie 
dzierżawy terenu w Parku im. Kopczyńskiego pod wesołe miasteczko. 


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  Przedsiębiorstwa Rozrywkowego  "LUNAPARK" w sprawie  dzierżawy 
terenu w Parku im. Kopczyńskiego pod wesołe miasteczko 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
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Załącznik do Uchwały Nr XI/161/2011


Rady Miasta Wisły


z dnia 27 października 2011 r.


Przedsiębiorstwo Rozrywkowe "LUNAPARK" 


Or.RM.0005.28.2011 


W  związku  z trwającymi  pracami  legislacyjnymi  dotyczącymi  zmian  w „Uchwale  Rady  Miasta  Wisły 
w sprawie  ustalenia  minimalnej  wysokości  stawki  opłaty  z tytułu  dzierżawy  terenu  stanowiącego  własność 
Gminy Wisła  które  gmina  może  wydzierżawić  na  prowadzenie  działalności  gospodarczej”  Rada Miasta  nie 
może w obecnym czasie udzielić odpowiedzi na Państwa wniosek. 








                                                                                            Wisła, 24 października 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 18 października 2011 r. 


 


Tematyką posiedzenia było: 


 


1Spotkanie z przedstawicielami firm zajmujących się sportem kwalifikowanym, PTTK i 
Lasów Państwowych w sprawie wykorzystania lasów i szlaków turystycznych pod ten 
rodzaj działalności. Inwentaryzacja ścieżek rowerowych, szlaków turystycznych i 
spacerowych. 
2Sposoby funkcjonowania turystyki indywidualnej i zbiorowej. 
3Sprawy bieżące. 


 


Skład Komisji pomniejszył się do 5 osób. Radny Jan Szalbot przeszedł do Komisji Rewizyjnej. 


Spotkanie miała na celu wymianę doświadczeń  i pomiędzy gestorami wyciągów krzesełkowych, 


przedsiębiorstwami  organizującymi  imprezy „off roudowe” a właścicielami lasów  i PTTK  w celu 


sprostania problemowi ciągle rozwijającej się turystyki rowerowej i qadowej. 


 Sformułowano wniosek: 


„Na Komisję styczniową przedstawić stan zaawansowania prac nad projektem MTB Beskidy 


oraz sprawę dotyczącą utworzenia tras rowerowych przy wyciągach krzesełkowych w Wiśle”. 


Przewodnicząca i członkowie Komisji brali udział w imprezach organizowanych z okazji Roku 


Sztwiertniowskiego. 9.X. 2011 Koncert Pieśni Sztwiertniowskich w wykonaniu chórów, w 


Kościele EA w Wiśle Centrum. 13. X.  Uczestniczyli w prelekcji multimedialnej  P. Marii Szlaur-


Bujok w Bibliotece Miejskiej, Koncercie utworów i pieśni „Jankowi z Beskidów” w wykonaniu 


artystów Opery Śląskiej i Instytutu Muzyki w Cieszynie w dniu 20 X.2011r. 


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







Grażyna Pruska 
 








Wisła, dnia 25.10.2011 rok 


Informacja z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Miasta 


Panie Przewodniczący, Wysoka Rado 


Komisja pomiędzy Sesjami Rady Miasta odbyła jedno posiedzenie w dniu 24.X.2011 
r. w pełnym składzie osobowym ( 5 radnych). 


Tematami posiedzenia było: 


1. Wybór przewodniczącego komisji po rezygnacji z tej funkcji radnego 
Władysława Pilcha. Na nowego przewodniczącego komisji zaproponowano 
radnego Jerzego Mitregę, propozycje wysunął zastępca w/w komisji Witold 
Cichy. 


Głosowanie 4 głosy za 1 głos wstrzymujący. 


2. Kierownik Referatu Krzysztof Lipiński zapoznał komisję z dwoma wnioskami 
dotyczącymi wykupu nieruchomości gminnych w drodze bezprzetargowej w 
celu zlecenia opracowania operatu kosztorysowego przez rzeczoznawcę. 


Głosownie komisji jednogłośne ( 5 za ). 


3. Informacja nad projektem budżetu na 2012 rok, przedstawił i omówił 
szczegółowo zastępca Skarbnika Miasta Damian Cieślar. Natomiast 
uchwalenie stawek podatków i opłat na 2012 rok komisja zaproponowała by 
omówić je na wspólnej w dniu 25.X.2011. 


Na tym posiedzenie komisji zostało zamknięte. 


 


 


Przewodniczący komisji 


Jerzy Mitręga 
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UCHWAŁA NR XI/144/2011
RADY MIASTA WISŁY


z dnia 27 października 2011 r.


w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, od budynków, budowli i gruntów oraz 
zwolnień w podatku. 


Na  podstawie  art.18  ust.2  pkt  8 i  art.  40  ust.1  ustawy  z dnia  8 marca  1990r.  o samorządzie  gminnym  (tekst 
jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.),  art. 5 ust.1, ust. 3, ust. 4 i  art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 
stycznia  1991r.  o podatkach  i opłatach  lokalnych  (tekst  jednolity Dz. U.  z 2010  r. Nr  95,  poz.  613  z póżn.  zm.) 
w związku  z Obwieszczeniem  Ministra  Finansów  z dnia  19  października  2011  roku  w sprawie  górnych  granic 
stawek kwotowych podatków i opłat  lokalnych w 2012 r.  (M.P. z dnia 25 października 2011 r., Nr 95, poz. 961) 
oraz  art.  4 ust.1  ustawy  z dnia  20  lipca  2000r.  o ogłaszaniu  aktów  normatywnych  i niektórych  innych  aktów 
prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r., Nr 17, poz. 95 z późn. zm.) 


Rada Miasta Wisły 


uchwala co następuje: 


§ 1. Określa  się  stawki  podatku  od  nieruchomości  dla  podmiotów,  wymienionych  w art.  5 ust.  1 ustawy 
o podatkach  i opłatach  lokalnych,  od  budynków,  budowli  i gruntów  obowiązujące  na  terenie  miasta  Wisła 
w sposób następujący: 


1) Od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie 0,68 zł. 


2) Od garaży znajdujących się w budynkach mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie 0,68 zł. 


3) Od  budynków  lub  ich  części  związanych  z prowadzeniem  działalności  gospodarczej  oraz  od  budynków 
mieszkalnych  lub  ich  części  zajętych  na  prowadzenie  działalności  gospodarczej  od  1 m2  powierzchni 
użytkowej rocznie 20,81 zł. 


4) Od budynków lub ich części związanych z wynajmem pokoi gościnnych oraz od budynków mieszkalnych lub 
ich części zajętych na wynajmem pokoi gościnnych od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie 20,81 zł. 


5) Od  budynków  lub  ich  części  związanych  z udzielaniem  świadczeń  zdrowotnych  w rozumieniu  przepisów 
o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej 
rocznie 4,45 zł. 


6) Od  budynków  lub  ich  części  zajętych  na  prowadzenie  działalności  gospodarczej  w zakresie  obrotu 
kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie 10,24 zł. 


7) Od  budynków  gospodarczych  lub  ich  części,  trwale  związanych  z gruntem  od  1 m2  powierzchni  użytkowej 
rocznie 6,21 zł. 


8) Od garaży wolno stojących trwale związanych z gruntem od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie 6,21 zł. 


9) Od  pozostałych  budynków  lub  ich  części,  w tym  zajętych  na  prowadzenie  odpłatnej  statutowej  działalności 
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie 6,21 zł. 


10) Od  budowli    2 %  ich  wartości  rocznie  określonej  na  podstawie  art.  4 ust.  1 pkt  3 i  ust.  3 –  7 ustawy 
o podatkach i opłatach lokalnych 


11) Od gruntów: 


a) związanych  z prowadzeniem  działalności  gospodarczej,  bez  względu  na  sposób  zakwalifikowania 
w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni rocznie 0,78 zł. 


b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni rocznie 
4,33 zł. 


c) pozostałych,  w tym  zajętych  na  prowadzenie  odpłatnej  statutowej  działalności  pożytku  publicznego  przez 
organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni rocznie 0,30 zł. 


§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 
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1) budowle wykorzystywane do zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych, 


2) budowle na obiektach sportowych stanowiące trybuny wraz z zadaszeniem oraz bieżnie. 


§ 3. 1. Pomoc  udzielana  przedsiębiorcom  na mocy  §  2 pkt  2 stanowi  pomoc  de minimis  i stosuje  się  do  niej 
przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 
Traktatu do pomocy de minimis (DZ. Urz. UE L 379 z 28.12.2006). 


2. Pomoc  udzielona  w niniejszej  uchwale  dla  jednego  przedsiębiorcy  łącznie  z pomocą  udzieloną  z innych 
źródeł w bieżącym roku kalendarzowym i dwóch poprzednich latach kalendarzowych nie może przekroczyć kwoty 
200.000 Euro brutto, a dla działających w sektorze transportu drogowego kwoty 100.000 Euro brutto. 


3. Niniejsza uchwała nie ma zastosowania w obszarach oznaczonych w art. 1 rozporządzenia Komisji WE Nr 
1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy w ramach 
zasady de minimis. 


4. Przedsiębiorca ubiegając się o zwolnienie o którym mowa w § 2 pkt 2 ma obowiązek przedłożyć do dnia 15 
stycznia danego roku podatkowego: 


1) wszystkie otrzymane zaświadczenia o pomocy de minimis lub oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de 
minimis  w bieżącym  roku  kalendarzowym  i dwóch  poprzedzających  go  latach  albo  oświadczenie 
o nieotrzymaniu takiej pomocy; 


2) wypełniony  formularz  informacji  przedstawianych  przy  ubieganiu  się  o pomoc  de  minimis  którego  wzór 
określono  w rozporządzeniu  Rady  Ministrów  z dnia  29  marca  2010  r.  w sprawie  zakresu  informacji 
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis; 


3) sprawozdania  finansowe  za  okres  3 ostatnich  lat  obrotowych,  sporządzane  zgodnie  z przepisami 
o rachunkowości. 


5. W  przypadku  przekroczenia  pułapu  dopuszczalnej  pomocy  de  minimis  lub  z uwagi  na  niedopełnienie 
obowiązków określonych w § 3 ust. 4 przedsiębiorca nie może skorzystać ze zwolnienia. 


§ 4. Traci moc uchwała Rady Miasta Wisły Nr LI/636/2010 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie ustalenia 
wysokości  stawek  podatku  od  nieruchomości,  od  budynków,  budowli  i gruntów  na  rok  2011  oraz  zwolnień 
w podatku  i Uchwała Rady Miasta Wisły Nr  III/24/2011  z dnia  27  stycznia  2011  r.  w sprawie  zmiany  uchwały 
LI/636/2010. 


§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisły. 


§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego,  z mocą  obowiązującą  od  1 stycznia  2012  r.  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 XI/145/2011
RADY MIASTA WISŁY


z dnia 27 października 2011 r.


w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 


Na  podstawie  art.  18  ust.  2 pkt  8 ustawy  z dnia  8 marca  1990  roku  o samorządzie  gminnym  (tekst  jednolity: 
Dz.U. z 2001r Nr 142 poz.1591 z późn. zm.),  art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991  roku o podatkach 
i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), w związku z Obwieszczeniem 
Ministra  Finansów  z dnia  19  października  2011  roku  w sprawie  górnych  granic  stawek  kwotowych  podatków 
i opłat  lokalnych  w 2012  r.  (M.P.  z dnia  25  października  2011  r.,  Nr  95,  poz.  961),  Obwieszczeniem Ministra 
Finansów  z dnia  20  października  2011  roku  w sprawie  stawek  podatku  od  środków  transportowych 
obowiązujących w 2012 r. (M.P. z dnia 25 października 2011 r., Nr 95, poz. 962), oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 
20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2010 r. Nr 17, poz. 95 z późn. zm.) 


Rada Miasta Wisły 


uchwala, co następuje: 


§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych: 


1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej: 


a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton 


Rodzaj samochodu  Dopuszczalna masa całkowita w tonach 
powyżej 3,5 do 5,5 


włącznie 
powyżej 5,5, do 
9 włącznie 


powyżej 9 i 
mniej niż 12 


Stawka podatku w złotych 
samochody posiadające certyfikat EURO wyprodukowane 
po roku 1995  628  942  1.104 


samochody posiadające certyfikat EURO 
i wyprodukowane w roku 1995 i wcześniej  652  990  1.150 


samochody nie posiadające certyfikatu EURO 
i wyprodukowane po roku 1995  674  1.038  1.208 


samochody nie posiadające certyfikatu EURO 
i wyprodukowane w roku 1995 i wcześniej  734  1.084  1.325 


b) równej lub wyższej niż 12 ton 


Dopuszczalna masa całkowita  (2 osie) 
Nie mniej niż  Mniej niż  Zawieszenie osi pneumatyczne lub 


równoważne 
Inny system zawieszenia 


osi 
Stawka podatku w złotych 


12  15  1.686  1.920 
15  1.920  2.372 


(3 osie) 
Stawka podatku w złotych 


12  19  2.232  2.384 
19  23  2.360  2.488 
23  2.406  2.638 


(4 osie i więcej) 
Stawka podatku w złotych 


12  27  2.406  2.524 
27  29  2.462  2.638 
29  2.524  2.860 


2) od  ciągnika  siodłowego  lub  balastowego  przystosowanego  do  używania  łącznie  z naczepą  lub  przyczepą 
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 
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a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton 


Rodzaj ciągnika  Ciągniki wyprodukowane 
w 1995 r. i wcześniej  po 1995 roku 


ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej do 7 ton  734  604 
ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7 ton i poniżej 12 ton  966  734 


b) równej lub wyższej niż 12 ton 


Dopuszczalna masa całkowita w tonach  2 osie 
Nie mniej niż  Mniej niż  Zawieszenie osi pneumatyczne lub 


podobne 
Inny system zawieszenia 


osi 
Stawka podatku w złotych 


12  25  1.208  1.442 
25  31  1.442  1.802 
31  36 włącznie  1.614  2.032 


powyżej 36  1.802  2.268 
3 osie i więcej 


Stawka podatku w złotych 
12  36 włącznie  1.744  2.046 


powyżej 36  2.406  2.928 


3) Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton 
i poniżej  12  ton,  z wyjątkiem  związanych  wyłącznie  z działalnością  rolniczą  prowadzoną  przez  podatnika 
podatku rolnego 


 przyczepy lub naczepy wyprodukowane w roku 1995 i wcześniej  1.302 zł 


 przyczepy lub naczepy wyprodukowane po roku 1995  1.084 zł 


4) Przyczepy,  lub naczepy, które  łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą  równą 
lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego 


Dopuszczalna masa całkowita w tonach  1 oś 
Nie mniej niż  Mniej niż  Zawieszenie osi pneumatyczne lub 


podobne 
Inny system zawieszenia 


osi 
Stawka podatku w złotych 


12  25  966  1.208 
25  1.208  1.594 


2 osie 
Stawka podatku w złotych 


12  28  1.084  1.326 
28  33  1.208  1.442 
33  36 włącznie  1.326  1.686 


powyżej 36  1.442  1.988 
3 osie i więcej 


Stawka podatku w złotych 
12  36 włącznie  1.326  1.686 


powyżej 36  1.570  2.046 


5) Autobusy 


Autobusy w zależności od liczby miejsc do siedzenia 
Mniejszej niż 30 miejsc  Równej lub wyższej niż 30 


miejsc Autobusy 


Stawka podatku w złotych 
autobusy posiadające certyfikat EURO i wyprodukowane w 1995 
r. i wcześniej  1.264  1.882 


autobusy posiadające certyfikat EURO i wyprodukowane po 1995 
r.  1.218  1.764 
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autobusy nie posiadające certyfikatu EURO i wyprodukowane 
w 1995 r. i wcześniej  1.374  1.988 


autobusy nie posiadające certyfikatu EURO i wyprodukowane po 
1995 r.  1.326  1.874 


§ 2. Stosowanie  stawek  dla  samochodów  ciężarowych,  o których  mowa  w §  1 pkt  1a,  oraz  autobusów, 
o których  mowa  w §  1 pkt  5,  posiadających  certyfikat  EURO,  może  nastąpić  wyłącznie  pod  warunkiem 
przedstawienia organowi podatkowemu dokumentów potwierdzających powyższy fakt. 


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisły. 


§ 4. Traci moc  uchwała Rady Miasta Wisły  nr LII/657/2010  z dnia  5 listopada  2010  r. w sprawie  określenia 
wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011. 


§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego,  z mocą  obowiązującą  od  1 stycznia  2012  roku,  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 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), art. 4 ust.1 
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. nr 
62, poz. 718, z późn. zm), uchwały nr XX/259/2008 Rady Miasta Wisły z dnia 27 maja 2008r. w sprawie ustalenia 
miejscowości,  w których  pobiera  się  opłatę  miejscową  oraz  Obwieszczenia  Ministra  Finansów  z dnia  19 
października w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M.P. z dnia 25 
października 2011 r., Nr 95, poz. 961) 


Rada Miasta Wisły 


uchwala, co następuje: 


§ 1. Określa się dzienne stawki opłaty miejscowej w sposób następujący: 


1. Od  osób  fizycznych  przebywających  dłużej  niż  dobę  w celach  turystycznych,  wypoczynkowych  lub 
szkoleniowych za każdy dzień pobytu 2,00 zł 


2. Od  dzieci  i uczącej  się  młodzieży  oraz  rencistów  i emerytów  przebywających  dłużej  niż  dobę  w celach 
turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych za każdy dzień pobytu w miesiącach: 


1) marcu, kwietniu, październiku i listopadzie 0,50 zł 


2) styczniu, lutym, maju, czerwcu, lipcu, sierpniu, wrześniu i grudniu 1,00 zł 


§ 2. 1. Zarządzić pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa przez inkasentów. 


2. Określa  się  inkasentów  opłaty  miejscowej  od  osób  fizycznych  przebywających  dłużej  niż  dobę  w celach 
wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych na terenie Miasta Wisły: 


1) Pani ADAMCZYK Emma    dla Apartamentów  "SOLAR"  ul. Kiczerowska  3A  (wpis  do  prowadzonej  przez 
Burmistrza Miasta Wisły ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 082), 


2) Pani  BIELESZJUROSZEK  Iwona    dla  Hotelu  „PATRIA”  ul.  Kopydło  20  (wpis  do  prowadzonej  przez 
Marszałka Województwa Śląskiego ewidencji obiektów hotelarskich), 


3) Pani BUJOK Irena  dla DW „RYMER” ul. Wyzwolenia 38 (wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta 
Wisły ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 126), 


4) Pani BUJOK Jolanta   dla OSW „REGLE” 11 Listopada 12  (wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta 
Wisły ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 135), 


5) Pani BODYNEK Ewa  dla DW „RADIOLA” ul. J. Niemca 4A, 


6) Pani  CIEŚLAR  Alicja    dla  Rezydencji  Prezydenta  Rzeczypospolitej  Polskiej  „ZAMEK”  w Wiśle,  ul. 
Zameczek  1 (wpis  do  prowadzonej  przez  Burmistrza  Miasta  Wisły  ewidencji  obiektów  hotelarskich  pod 
numerem 341), 


7) Pani  CIEŚLAR  Beata    dla  Hotelu  „STOK”  ul.  Jawornik  52A  (wpis  do  prowadzonej  przez  Marszałka 
Województwa Śląskiego ewidencji obiektów hotelarskich), 


8) Pani CIEŚLAR Danuta  dla DW „LIMBA” ul. Górnośląska 5 (wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta 
Wisły ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 252), 


9) Pani CIEŚLAR Joanna  dla CR i R „JUBILAT” ul. Bukowa 9, 
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10) Pani CICHY Renata  dla DW „BESKIDY” ul. Wypoczynkowa 10 (wpis do prowadzonej przez Burmistrza 
Miasta Wisły ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 145), 


11) Pani  CHOCHÓR  Grażyna    dla  Hotelu  „POLONIA”  ul.  Wyzwolenia  34A  (wpis  do  prowadzonej  przez 
Marszałka Województwa Śląskiego ewidencji obiektów hotelarskich), 


12) Pani GRUSZKA Ilona  dla Ośrodka Wczasowego „PRZEDWIOŚNIE” ul. Dziechcinka 7, 


13) Pan KALINOWSKI Bartłomiej  dla Schroniska „PRZYSŁUP” ul. Czarna Wisełka 3 (wpis do prowadzonej 
przez Marszałka Województwa Śląskiego ewidencji obiektów hotelarskich), 


14) Pan KARASIEWICZ Zdzisław  dla obiektu (kempingi) przy ul. Cieńków, 


15) Pan KĘDZIERSKI  Jan    dla DW „GRACJANA” Aleja Ksiedza Biskupa Bursche  2 (wpis  do  prowadzonej 
przez Burmistrza Miasta Wisły ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 084), 


16) Pani  KORZYŃSKA  Katarzyna    dla  OSW  „HALNY”  ul.  11  Listopada  38  (wpis  do  prowadzonej  przez 
Burmistrza Miasta Wisły ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 064), 


17) Pani  KOZIOŁ  Barbara    dla  DW  „MALINKA”  Oś.  Bajcary  13  (wpis  do  prowadzonej  przez  Burmistrza 
Miasta Wisły ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 263), 


18) Pan KUCIERSKI Stefan  dla DW „POD BARANIĄ” ul. Czarne 12 (wpis do prowadzonej przez Burmistrza 
Miasta Wisły ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 288), 


19) Pan KUŚMIERZ Krzysztof    dla Obiektu  „WIŚLANY RAJ”  ul. Rastoki  11A  (wpis  do  prowadzonej  przez 
Burmistrza Miasta Wisły ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 196), 


20) Pan KWIATKOWSKI Zbigniew  dla Obiektu „GAWRA” ul. Górnośląska 44  (wpis do prowadzonej przez 
Burmistrza Miasta Wisły ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 119), 


21) Pani  LUBER  Agnieszka    dla  Pensjonatu  „OGRODZISKO”  ul.  Malinka  8 (wpis  do  prowadzonej  przez 
Marszałka Województwa Śląskiego ewidencji obiektów hotelarskich), 


22) Pani  MACURA  Sabina    dla  Obiektu  „SILESIA”  ul.  Bukowa  4 (wpis  do  prowadzonej  przez  Burmistrza 
Miasta Wisły ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 153), 


23) Pani MATLA Agata  dla HK Zakład Usługowy ‘PARTNER”  DW „IZABELA” ul. Gimnazjalna 10 (wpis 
do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisły ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 219), 


24) Pan MITRĘGA Jan  dla DW. „FAWENT” ul. Turystyczna 8, 


25) Pani PACURA Iwona   dla Ośrodka Szkoleniowego „EWA” ul. Brzozowa 14  (wpis do prowadzonej przez 
Burmistrza Miasta Wisły ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 070), 


26) Pani  PILCH  Danuta    dla  Hotelu  „VESTINA”  ul.  Malinka  35  (wpis  do  prowadzonej  przez  Marszałka 
Województwa Śląskiego ewidencji obiektów hotelarskich), 


27) Pani  PILCH Magdalena    dla CKiR  „GEOVITA” Oś. Bajcary  14  (wpis  do  prowadzonej  przez Burmistrza 
Miasta Wisły ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 170), 


28) Pani  PILCH  Renata    dla  Hotelu  „START”  ul.  Olimpijska  1 (wpis  do  prowadzonej  przez  Marszałka 
Województwa Śląskiego ewidencji obiektów hotelarskich), 


29) Pani PINKAS Alicja  dla „ZBIORNIKA WODNEGO” os. Noclegi, 


30) Pani PUDA Ewa   dla DW „KŁOS” ul. Na Stoku 2 (wpis do prowadzonej  przez Burmistrza Miasta Wisły 
ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 042), 


31) Pani PODŻORSKA Marta  dla obiektu „ENION „ S.A. ul. 1 Maja 5, 


32) Pani  POLOK Danuta    dla DW  „CISÓWKA”  ul. Górnośląska  42  (wpis  do  prowadzonej  przez Burmistrza 
Miasta Wisły ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 172), 


33) Pani RASZKA Jolanta  dla DW „BRUCLIK” Oś. Kozińce 13 (wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta 
Wisły ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 142), 


34) Pani  SCHIRMEISEN  Anna    dla  obiektu  „BIAŁY  DWOREK”  ul.  1 Maja  6 (wpis  do  prowadzonej  przez 
Burmistrza Miasta Wisły ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 188), 
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35) Pani SZWEDO Ewa  dla Villi "POD RÓŻĄ" Aleja Ksiedza Biskupa Bursche 46, 


36) Pani ŚCIBISZ Grażyna  dla OW „STORCZYK” ul. Górnośląska 3 (wpis do prowadzonej przez Burmistrza 
Miasta Wisły ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 239), 


37) Pani  SKURZOK  Agnieszka    dla  Hostelu  „KROKUS”  ul.  Górnośląska  9 (wpis  do  prowadzonej  przez 
Burmistrza Miasta Wisły ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 075), 


38) Pani ZGORZELSKA Alina  dla DW „MITUR” ul. Fiedorowska 2 (wpis do prowadzonej przez Burmistrza 
Miasta Wisły ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 203), 


39) Pani  ZBROŃSKA Agnieszka    dla Ośrodka  „RELAKS”  ul.  11  Listopada  35  (wpis  do  prowadzonej  przez 
Burmistrza Miasta Wisły ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 223), 


40) Pan  ZIELONKA  Wiesław    dla  DW  „JODŁA”  ul.  Groniczek  2 (wpis  do  prowadzonej  przez  Burmistrza 
Miasta Wisły ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 104), 


41) Pani  ŻYREK  Joanna    dla  Hotelu  „JURGAST”  ul.  Stalmacha  1 (wpis  do  prowadzonej  przez  Marszałka 
Województwa Śląskiego ewidencji obiektów hotelarskich), 


42) Tadeusz Gołębiewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „HOTEL GOŁĘBIEWSKI” Tadeusz 
Gołębiewski  (legitymujący  sie wpisem do ewidencji działaności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza 
Miasta  Radzymin  pod  numerem  2435)    dla  „HOTELU  GOŁĘBIEWSKI”  Aleja  Ksiedza  Biskupa  Bursche 
3 (wpis do prowadzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego ewidencji obiektów hotelarskich), 


43) K.P.T.W.  “NATURA  TOUR”  Sp.  z o.o.  (legitymująca  się  wpisem  do  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod 
numerem  0000155205  )    dla  DW  „SOSNA”  ul.  Górnośląska  46  (wpis  do  prowadzonej  przez  Burmistrza 
Miasta Wisły ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 226), 


44) Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Wiśle (legitymujący się decyzją Ministra Sprawiedliwości 
nr  140/07/CZSW  z dnia  24.07.2007  r.)    dla  OSW  „ZIMOWIT”  ul. Wodna  3 (wpis  do  prowadzonej  przez 
Burmistrza Miasta Wisły ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 324), 


45) „POD  JEDLAMI”  Sp.  z o.o.  (legitymująca  się  wpisem  do  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem 
0000267084) – dla Hotelu „POD JEDLAMI” (wpis do prowadzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego 
ewidencji  obiektów  hotelarskich)  i OW  „TURNIA”  w Wiśle  ul.  Beskidzka  17  (wpis  do  prowadzonej  przez 
Burmistrza Miasta Wisły ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 081), 


46) „ALMIRA  2005”  Sp.  z o.o.  (legitymująca  się  wpisem  do  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem 
0000226809)  dla Villi "ALMIRA" w Wiśle, przy ul. Górnośląskiej 1A, 


47) Maria  i Ryszard  Rucińscy  (legitymujący  sie  wpisem  do  ewidencji  działaności  gospodarczej  prowadzonej 
przez  Burmistrza  Miasta  Wisły  pod  numerami:  840/91,  3357/2005)  prowadzący  wspólnie  działalność 
gospodarczą pod nazwą P.U.H. "MARIA" S.C.  dla obiektu w Wiśle przy ul. Chałupiańskiej 1. 


3. Określa  się  dla  inkasentów  wskazanych  w ust.  2 wynagrodzenie  prowizyjne  w wysokości  5%  od 
zainkasowanej kwoty. 


4. Określa  sie  inkasentów  opłaty  miejscowej  od  osób  fizycznych  przebywających  dłużej  niż  dobę  w celach 
wypoczynkowych,  szkoleniowych  lub  turystycznych  na  terenie Miasta Wisły  w innych  obiektach  niż  wskazane 
w ust. 2: 


1) Panią Annę Słowiok 


2) Pana Szymona Cieślara 


5. Określa  się  dla  inkasenta  wskazanego  w ust.  4 wynagrodzenie  prowizyjne  w wysokości  20%  od 
zainkasowanej kwoty. 


6. Inkasentem  opłaty  miejscowej  jest  również  pracownik  referatu  finansowego  urzędu  miejskiego  pełniący 
obowiązki  kasjera.Osoby,  które  uiszczają  opłatę miejscową w kasie Urzędu Miejskiego w Wiśle,  obowiązane  są 
uiścić tę opłatę najpóźniej w ostatnim dniu pobytu. 


7. Pobrane kwoty opłaty miejscowej inkasenci wymienieni w ust. 2 i 4 wpłacają do kasy Urzędu lub przekazują 
na rachunek bankowy Miasta Wisła nie później niż w terminie do 10  go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. 


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisły. 
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§ 4. Traci  moc  uchwała  Rady  Miasta  Wisły  Nr  LI/638/2010  z dnia  28  października  2010  r.  w sprawie 
określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej na rok 2011 oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej 
w drodze  inkasa oraz uchwała Rady Miasta Nr LI/640/2010 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia 
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej na rok 2011 r. 


§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego,  z mocą  obowiązującą  od  1 stycznia  2012  r.  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 XI/147/2011
RADY MIASTA WISŁY


z dnia 27 października 2011 r.


w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, 
o gruntach i o lasach od osób fizycznych i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób 


prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. 


Na  podstawie  art.  18  ust.  2 pkt  8,  art.  40  ust.  1 i  art.  41  ust.  1 ustawy  z dnia  8 marca  1990  r.  o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 6a ust 11 
ustawy  z dnia  15  listopada  1984  r.  o podatku  rolnym  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z 2006r.  Nr  136,  poz.  969 
z późniejszymi  zmianami),  art.  6 ust  13  ustawy  z dnia  12  stycznia  1991  r.  o podatkach  i opłatach  lokalnych 
(niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów 
transportu  kombinowanego  towarów  między  państwami  członkowskimi  (Dz.Urz.  WE  L  368  z 17.12.1992),  2) 
dyrektywy 1999/62/WE z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone 
w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą 
ogłoszenia  tych  aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  – wydanie  specjalne;  (tekst  jednolity Dz. U. 
z 2010  r.  Nr  95,  poz.  613  z późniejszymi  zmianami)  oraz  art.  6 ust  9 ustawy  z dnia  30  października  2002  r. 
o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682, Dz.U. z 2002 r. Nr 216, poz. 1826, Dz. U z 2005 r. Nr 164, 
poz.1365, Dz. U. z 2005r. Nr 179, poz. 1484, Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz. 
1825, Dz. U. z 2006r. Nr 245, poz. 1775, Dz. U. 2008 r. Nr 116, poz. 730, Dz. u. z 2009 r. Nr 56, poz. 458, Dz.U. 
z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Dz.U. z 2010 r. Nr 226, poz. 1475) 


Rada Miasta Wisły 


uchwala, co następuje: 


§ 1. 1. określić wzór formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach 
od osób fizycznych – jak w załączniku nr 1. 


2. określić wzory deklaracji: 


1) na podatek od nieruchomości, 


2) na podatek leśny, 


3) na podatek rolny 


od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej  jak w załącznikach nr 
2, 3 i 4. 


§ 2. Traci  moc  uchwała  Nr  III/25/2011  Rady  Miasta  Wisły  z dnia  27  stycznia  2011  r.  w sprawie:  wzorów 
formularzy  informacji  o nieruchomościach  i obiektach  budowlanych,  o gruntach  i o  lasach  od  osób  fizycznych 
i deklaracji  na  podatek  od  nieruchomości,  rolny  i leśny  od  osób  prawnych  oraz  jednostek  organizacyjnych  nie 
posiadających osobowości prawnej. 


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisły. 


§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego  z mocą  obowiązującą  od  1 stycznia  2012  r.  i podlega  ogłoszeniu  na  tablicy  ogłoszeń  w Urzędzie 
Miejskim oraz na tablicach ogłoszeń w Zarządach Osiedli. 
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Przewodniczący Rady Miasta 
Wisły 


Janusz Podżorski







Załączniki binarne


Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/147/2011 z dnia 27 października 2011 r.


INRL 2012


Zalacznik1.doc


Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XI/147/2011 z dnia 27 października 2011 r.


DN 2012


Zalacznik2.doc


Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XI/147/2011 z dnia 27 października 2011 r.


DL 2012


Zalacznik3.doc


Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XI/147/2011 z dnia 27 października 2011 r.


DR 2012


Zalacznik4.doc





			1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację






			                                                              Załącznik Nr 1



                                                              do Uchwały Rady Miasta Wisły



                                                              Nr .XI/147/2011 z dnia 27 października 2011 r.





			2.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację  






			                                                             





			


			








INRL                  INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH


BUDOWLANYCH, O GRUNTACH I O LASACH  OD OSÓB FIZYCZNYCH






			Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych  (tekst  jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz.613) ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. , Nr 136, poz.969 ze zm.) , ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym ( Dz. U.  Nr 200, poz. 1682)



Skła                            Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, gruntów, lasów, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, gruntów, lasów, użytkownikami wieczystymi gruntów, lasów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, gruntów lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, posiadaczami gruntów na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników



                                   Termin Składania: W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku.









			A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI





			


			3.  Burmistrz Miasta Wisły



    Plac B. Hoffa 3, 43-460 Wisła





			B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ - W przypadku współwłasności – wykaz pozostałych współwłaścicieli wraz   z ich danymi identyfikacyjnymi prosimy zamieścić na ostatniej stronie informacji.





			B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE





			


			4. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)      1. właściciel                              2. współwłaściciel



  3. spadkobierca                           4. posiadacz samoistny    5. współposiadacz samoistny    6. użytkownik wieczysty



  7. współużytkownik wieczysty   8. posiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca)   9. współposiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca)





			


			       5. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y, identyfikator/y działek, budynków, lokali









			


			        6.Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sadu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór dokumentów









			


			7. Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię









			


			8. Imię ojca, imię matki, 








			


			9. Data urodzenia / Numer PESEL / Numer REGON / Numer telefonu kontaktowego








			B.2 ADRES ZAMIESZKANIA





			


			10. Kraj






			11. Województwo


			12. Powiat





			


			13. Gmina






			14. Ulica


			15. Numer domu / Numer lokalu





			


			16. Miejscowość






			17. Kod pocztowy


			18. Poczta





			C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI





			


			19. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)



              1. informacja składana po raz pierwszy na dany rok                      2. korekta uprzednio złożonej informacji (wykazu) 





			D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)





			D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW (Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1 m kw.)





			


			1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków


			20.



.................................................................................. m2





			


			2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych


			21.



................................................................................... ha





			


			3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego


			22.



.................................................................................. m2





			D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*)



    Za budynek w rozumieniu ustawy uważa się obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną, po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę pomija się





			


			1. mieszkalnych łącznie z piwnicami 


			23.



...........................................................................................................m2





			


			2  garażu w budynku mieszkalnym


			24.



...........................................................................................................m2





			


			3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz                     od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ogółem  (należy podać równię rodzaj działalności gospodarczej) 


			25.



...........................................................................................................m2





			


			4. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w innych budynkach niż mieszkalne (należy podać również rodzaj działalności gospodarczej)


			26.



...........................................................................................................m2





			


			5. zajętych na prowadzenie dział. gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ogółem (należy podać również rodzaj działalności gospodarczej)


			27.



...........................................................................................................m2





			


			6. związanych z udzielania świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – ogółem 


			28



...........................................................................................................m2





			


			7. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez  organizacje pożytku publicznego – trwale związanych z gruntem 


			29.



...........................................................................................................m2





			


			8. gospodarczych, trwale związanych z gruntem – ogółem


			30.



...........................................................................................................m2





			


			9. garaży wolno stojących , trwale związanych z gruntem ogółem


			31.



...........................................................................................................m2





			D.3 BUDOWLE





			


			1. budowle


(wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych)


			32.



..........................................................................................................zł*





			E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH



           (podać powierzchnię, bądź  wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa – z jakiego tytułu występuje zwolnienie)









			F. Dane dotyczące przedmiotów opodatkowania lasów i gruntów leśnych*



* Przy wpisywaniu powierzchni lasu w wieku do 40 lat  nie należy wykazywać powierzchni lasu, w której dokonano uzupełnień nasadzenia w figurującej powierzchni leśnej, lecz jedynie nowo nasadzoną powierzchnię lasu ( stanowiącą określoną działkę leśną  )  





			


			Wyszczególnienie






			Powierzchnia w hektarach fizycznych



( Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1 m kw.) 





			


			Lasy i grunty leśne – ogółem



a) do lat 40 o powierzchni 



    wiek lasu



    numer działki 



b) powyżej lat 40 o powierzchni 






			33. ......................................................................................... ha



34. ......................................................................................... ha



35. ..........................................................................................



36. ..........................................................................................



37. .......................................................................................... ha








			G. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi)





			


			Klasy użytków wynikające                      z ewidencji gruntów                            i budynków


			Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych



 


			


			Klasy użytków wynikające                    z ewidencji gruntów              i budynków


			Powierzchnia gruntu  w hektarach fizycznych                                                       





			


			Grunty orne


			


			


			


			Grunty rolne



zabudowane


			


			





			


			IIIa


			


			


			


			IIIa


			


			





			


			IIIb


			


			


			


			III


			


			





			


			IVa


			


			


			


			IIIb


			


			





			


			IVb


			


			


			


			IVa


			


			





			


			V


			


			


			


			IV


			


			





			


			VI


			


			


			


			IVb


			


			





			


			VIz


			


			


			


			V


			


			





			


			Sady


			


			


			


			VI


			


			





			


			IIIa


			


			


			


			VIz


			


			





			


			IIIb


			


			


			


			Grunty pod stawami


			


			





			


			IVa


			


			


			a) zarybione, łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem


			


			





			


			IVb


			


			


			b) zarybione innymi gatunkami ryb niż w poz. a)


			


			





			


			V


			


			


			


			c) grunty pod stawami niezarybionymi


			


			





			


			VI


			


			


			


			Rowy


			


			





			


			VIz


			


			


			Grunty zadrzewione i za- krzaczone położone na UR


			


			





			


			Użytki zielone


			


			


			


			IIIa


			


			





			


			III


			


			


			


			IIIb


			


			





			


			IV


			


			


			


			IVa


			


			





			


			V


			


			


			


			IV


			


			





			


			VI


			


			


			


			V


			


			





			


			VIz


			


			


			


			VI


			


			





			


			


			


			


			


			VIz


			


			





			


			


			


			


			


			RAZEM


			


			





			


			nieużytki


			


			


			


			


			


			








			H. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH  ZWOLNIONYCH



               (podać rodzaj, klasę i powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)









			I. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO - Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą (art. 233 par. 1 Kodeksu Karnego).





			


			38. Imię






			39. Nazwisko





			


			40. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)






			41. Podpis (pieczęć) właściciela / osoby reprezentującej właściciela 








			J. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO





			


			42. Uwagi organu podatkowego









			


			43. Identyfikator przyjmującego formularz






			44. Data i podpis przyjmującego formularz








*Zgodnie z art.63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja Podatkowa ( tekst jednolity  Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) podstawy opodatkowania, kwoty podatków, z zastrzeżeniem § 1, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom i inkasentom zaokrągla się do pełnych złotych, w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.


�


�


�































			1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację



..................................................................................................


			                                                        Załącznik Nr 2


                                                        do Uchwały Rady Miasta Wisły



                                                        Nr .XI/147/2011 z dnia 27 października 2011 r. 








DN – 1                     DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI





			Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. , Nr 95, poz. 613 ze zmianami)



Skład                        Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi bądź innymi jednostkami, osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz  spółek nie mających  osobowości prawnej będącymi  właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego .



Termin składania:   Do 15 stycznia każdego roku podatkowego oraz w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź  wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.



Terminy płatności:  Wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości – bez wezwania – w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca na rachunek budżetu Miasta Wisły






			





			A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI


			





			


			3. Burmistrz Miasta Wisły



    Plac B. Hoffa 3, 43-460 Wisła


			





			B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić)



       * - dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną            ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną


			





			B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE


			





			


			


			





			


			4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę)



 1. osoba fizyczna            2. osoba prawna           3. jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej



  4. spółka nie mająca osobowości prawnej



4a. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)



 1. właściciel            2. współwłaściciel            3. posiadacz samoistny             4. współposiadacz samoistny 



 5. użytkownik wieczysty           6. współużytkownik wieczysty          7. posiadacz             8. współposiadacz 






			





			


			6. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y, identyfikator/y działek, budynków, lokali 






			





			


			7. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór dokumentów






			





			


			8. Nazwa pełna * / Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię**






			





			


			9. Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki, data urodzenia **






			





			


			10. Identyfikator REGON*/ Numer KRS*/ Numer PESEL**






			





			B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**


			





			


			11. Kraj






			12. Województwo


			13. Powiat


			





			


			14. Gmina






			15. Ulica


			16. Numer domu / Numer lokalu


			





			


			17. Miejscowość






			18. Kod pocztowy


			19. Poczta


			





			C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI


			





			


			20. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)



 1. deklaracja na dany rok           2. korekta deklaracji rocznej           3.wygaśnięcie obowiązku podatkowego



 4. powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku           5. zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby






			





			


			


			





			


			


			





			


			D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)





			


			


			Wyszczególnienie


			Podstawa opodatkowania


			Stawka podatku     


			Kwota podatku ***









			


			D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW





			


			


			1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków


			21.



..................... m2


			22.



..................,.......


			23.



.....................,.......





			


			


			2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych


			24.



..................... ha


			25.



..................,.......


			26.



.....................,.......





			


			


			3. pozostałych, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego


			27.



..................... m2


			28.



..................,.......


			29.



.....................,.......





			


			D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI





			


			Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną, po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Powierzchnie pomieszczeń lub ich części oraz części kondygnacji o wysokości w świetle od 1.4m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę pomija się. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.





			


			


			1. mieszkalnych - ogółem


			30.



..................... m2


			31.



..................,.......


			32.



.....................,.......





			


			


			2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 



    oraz od  budynków mieszkalnych lub ich części                  



    zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej


			33.



..................... m2


			34.



..................,.......


			35.



.....................,.......





			


			


			3. związanych z udzielania świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 


			36.



..................... m2


			37.



..................,.......


			38.



.....................,.......





			


			


			4. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez          organizacje pożytku publicznego


			39.



......................m2 


			40.



..................,.......


			41.



.....................,.......





			


			D.3 BUDOWLE





			


			


			1. budowle



     (wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych)


			42.



..................,.......


			43.



..................,.......


			44.



.....................,.......





			


			E. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU





			


			


			Kwota podatku***



Suma kwot z kol. D 


			45.



.....................,......





			F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH  ZWOLNIONYCH



               (podać powierzchnię, bądź  wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)









			G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO – Oświadczam,  że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.





			


			46. Imię






			47. Nazwisko





			


			48. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)






			49. Pieczęć podatnika









			


			50. Podpis składającego / osoby reprezentującej składającego






			





			H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO





			


			51. Uwagi organu podatkowego









			


			52. Identyfikator przyjmującego formularz






			53. Data i podpis przyjmującego formularz





			


			


			





			Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późniejszymi zmianami) .








*** Zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity: DZ.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zmianami), podstawy opodatkowania, kwoty podatków, z zastrzeżeniem § 2, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom i inkasentom zaokrągla się do pełnych złotych, w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.






na�


2. Rok







........................................�


�
























			1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację



................................................................


			                                       Załącznik Nr 3


                                       do Uchwały Rady Miasta Wisły



                                       Nr XI/147/2011 z dnia 27 października 2011 r.                                                                                                                                                     








DL-1                                       DEKLARACJA  NA  PODATEK  LEŚNY



			                                                          na


			2. Rok



  ......................... 


			





			





			Podstawa prawna:  Ustawa z dnia  30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2002r., Nr  200, poz. 1682, ze zm.).



Składający:             Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczmi z osobami prawnymi bądź innymi jednostkami , osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będącymi właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.



                               Formularz składają także osoby fizyczne będące współwłaścicielami lub współposiadaczami gruntów, budynków i ich części lub budowli i ich części z wyżej wymienionymi podmiotami. 



Termin składania:  Do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego oraz w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na



                               powstanie, bądź  wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.



Terminy płatności: Wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji na podatek leśny na



                                rachunek budżetu Miasta Wisły, za poszczególne miesiące, do 15 każdego miesiąca.









			A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI





			


			3.  Burmistrz Miasta Wisły



     Plac B. Hoffa 3, 43-460 Wisła








			B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić)



     * - dotyczy składającego deklarację nie będącego osobą fizyczną                ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną





			B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE





			


			4. Rodzaj składającego deklarację ( zaznaczyć właściwą kratkę)



     1. osoba fizyczna                         2. osoba prawna          3. jednostka organizacyjna 



      4. spółka nie mająca osobowości prawnej





			


			5. Rodzaj własności, posiadania  ( zaznaczyć właściwą kratkę)



    1. właściciel  2. współwłaściciel  3. posiadacz samoistny 4. współposiadacz samoistny 



    5. użytkownik wieczysty    5. współużytkownik wieczysty    6. posiadacz      7. współposiadacz





			


			6. Miejsce/a (adres/y) położenia lasu oraz numer/y działek









			


			7. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów









			


			8. Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia**









			


			9. Nazwa skrócona* /Imię ojca, imię matki**









			


			10. Identyfikator REGON* / Numer PESEL**









			B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**





			


			11. Kraj






			12. Województwo


			13. Powiat





			


			14. Gmina






			15. Ulica


			16. Nr domu/Nr lokalu





			


			17. Miejscowość






			18. Kod pocztowy


			19. Poczta





			C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI





			


			20. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)



                            1. deklaracja roczna                                                 2. korekta deklaracji rocznej








			D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA





			D.1  Z WYJĄTKIEM ZWOLNIONYCH





			


			Wyszczególnienie


			Powierzchnia w hektarach fizycznych


			Stawka podatku






			Kwota podatku***





			


			1


			2


			3


			4





			


			1. Lasy ochronne


			


			


			





			


			2. Lasy wchodzące w skład rezerwatów



    przyrody i parków narodowych


			


			


			





			


			3. Lasy pozostałe (nie wymienione                         w wierszu 1 i 2)


			


			


			





			


			4. Razem (wiersz 1 - 3)


			


			


			





			E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH  ZWOLNIONYCH



               (podać powierzchnię zwolnionego lasu oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)






			





			F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO



       Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.


			





			


			21. Imię






			22. Nazwisko


			





			


			23. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)






			24. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego


			





			G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO


			





			


			25. Uwagi organu podatkowego






			





			


			26. Identyfikator przyjmującego formularz






			27. Data i podpis przyjmującego formularz


			





			


			


			


			





			Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego , zgodnie z przepisami ustawy dania 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005r. Nr 229, poz. 1954                      z późniejszymi zmianami).






			








*** Zgodnie z art. 63 § ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz. U.               z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zmianami) podstawy opodatkowania, kwoty podatków, z zastrzeżeniem § 2, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom i inkasentom zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.    
















			1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację



..................................................................................................


			                                                    Załącznik Nr 4


                                                    do Uchwały Rady Miasta Wisły



                                                    Nr XI/147/2011 z dnia 27 października 2011 r.








DR – 1                                       DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY






			Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 136 z późniejszymi zmianami)



 Składający:           Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi bądź innymi jednostkami, osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami  gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Formularz składają także osoby fizyczne będące współwłaścicielami  lub współposiadaczami gruntów, budynków i ich części lub budowli i ich części z wyżej wymienionymi podmiotami. 



Termin składania: Do 15 stycznia każdego roku podatkowego oraz  w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź 



                              wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.



Terminy płatności: Wpłacać obliczony w deklaracji podatek rolny – bez wezwania – w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego  



                               w terminie do dnia 15 każdego miesiąca na rachunek budżetu Miasta Wisły









			A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI





			


			3. Burmistrz Miasta Wisły



    Plac B. Hoffa 3, 43-460 Wisła





			B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić)



       * - dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną            ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną





			B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE





			


			4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę)



     1. osoba fizyczna                         2. osoba prawna          3. jednostka organizacyjna 



      4. spółka nie mająca osobowości prawnej





			


			5. Rodzaj własności, posiadania  (zaznaczyć właściwą kratkę)



   1. właściciel       2. współwłaściciel       3. posiadacz samoistny       4. współposiadacz  samoistny    5. użytkownik wieczysty  



    6. współużytkownik wieczysty       7. posiadacz zależny (np. dzierżawca)       8. współposiadacz zależny (np. dzierżawca)









			


			6. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y, identyfikator/y działek









			


			7. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór dokumentów 









			


			8. Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię**









			


			9. Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki**









			


			10. Identyfikator REGON* / Numer PESEL**









			B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**





			


			11. Kraj






			12. Województwo


			13. Powiat





			


			14. Gmina






			15. Ulica


			16. Numer domu / Numer lokalu





			


			17. Miejscowość






			18. Kod pocztowy


			19. Poczta





			C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI





			


			20. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)



1. deklaracja na dany rok          2. korekta deklaracji rocznej          3. wygaśnięcie obowiązku podatkowego



4. powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku          5. zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby












			D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi)









			


			Klasy użytków wynikające       z ewidencji gruntów            i budynków






			Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych


			Liczba hektarów przelicze-niowych


			Stawka            z 1 ha (przelicze-niowego lub



fizycznego)



 w zł,gr


			Wymiar podatku rolnego        w zł***





			


			


			Ogółem


			Nie podlegające przeliczeniu na ha przeliczeniowe


			Podlegające przeliczeniu na hektary przeliczeniowe


			


			


			





			


			Grunty orne


			


			


			


			


			


			





			


			I


			


			


			


			


			


			





			


			II


			


			


			


			


			


			





			


			IIIa


			


			


			


			


			


			





			


			IIIb


			


			


			


			


			


			





			


			IVa


			


			


			


			


			


			





			


			IVb


			


			


			


			


			


			





			


			V


			


			


			


			


			


			





			


			VI


			


			


			


			


			


			





			


			VIz


			


			


			


			


			


			





			


			Sady


			


			


			


			


			


			





			


			I


			


			


			


			


			


			





			


			II


			


			


			


			


			


			





			


			IIIa


			


			


			


			


			


			





			


			IIIb


			


			


			


			


			


			





			


			IVa


			


			


			


			


			


			





			


			IVb


			


			


			


			


			


			





			


			V


			


			


			


			


			


			





			


			VI


			


			


			


			


			


			





			


			VIz


			


			


			


			


			


			





			


			Użytki zielone


			


			


			


			


			


			





			


			I


			


			


			


			


			


			





			


			II


			


			


			


			


			


			





			


			III


			


			


			


			


			


			





			


			IV


			


			


			


			


			


			





			


			V


			


			


			


			


			


			





			


			VI


			


			


			


			


			


			





			


			VIz


			


			


			


			


			


			





			


			Grunty rolne zabudowane


			


			


			


			


			


			





			


			I


			


			


			


			


			


			





			


			II


			


			


			


			


			


			





			


			IIIa


			


			


			


			


			


			





			


			III


			


			


			


			


			


			





			


			IIIb


			


			


			


			


			


			





			


			IVa


			


			


			


			


			


			





			


			IV


			


			


			


			


			


			





			


			IVb


			


			


			


			


			


			





			


			V


			


			


			


			


			


			





			


			VI


			


			


			


			


			


			





			


			VIz


			


			


			


			


			


			





			


			Grunty pod stawami


			


			


			


			


			


			





			


			a) zarybione, łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem


			


			


			


			


			


			





			


			b) zarybione innymi gatunkami ryb niż w poz. a)


			


			


			


			


			


			





			


			c) grunty pod stawami niezarybionymi


			


			


			


			


			


			





			


			Rowy


			


			


			


			


			


			





			


			Grunty zadrzewione i zakrzaczone położone na UR


			


			


			


			


			


			





			


			I


			


			


			


			


			


			





			


			II


			


			


			


			


			


			





			


			IIIa


			


			


			


			


			


			





			


			III


			


			


			


			


			


			





			


			IIIb


			


			


			


			


			


			





			


			IVa


			


			


			


			


			


			





			


			IV


			


			


			


			


			


			





			


			V


			


			


			


			


			


			





			


			VI


			


			


			


			


			


			





			


			VIz


			


			


			


			


			


			





			


			Razem



( bez zwolnień)


			


			


			


			


			


			





			E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH  ZWOLNIONYCH



               (podać rodzaj, klasę i powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)









			F. ULGI W PODATKU ROLNYM OD GRUNTÓW


			





			


			1. z tytułu nabycia lub objęcia w zagospodarowanie gruntów


			





			


			2. inwestycyjne


			





			


			3. górskie


			





			


			4. inne


			





			


			Razem


			





			G. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU


			





			


			Kwota podatku



Różnica kwot z D –  F ***


			





			H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO



       Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.





			


			21. Imię






			22. Nazwisko





			


			23. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)






			24. Pieczęć podatnika





			


			25. Podpis składającego / osoby reprezentującej składającego 


			





			I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO





			


			26. Uwagi organu podatkowego









			


			27. Identyfikator przyjmującego formularz






			28. .Data i podpis przyjmującego formularz









			


			


			





			Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r.                    o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 229, poz. 1954 z późniejszymi zmianami) 








*** Zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja Podatkowa(tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) podstawy opodatkowania, kwoty podatków, z zastrzeżeniem § 2, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom i inkasentom zaokrągla się do pełnych złotych, w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych  






na�


2. Rok







........................................�


�
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UCHWAŁA NR XI/162/2011
RADY MIASTA WISŁY


z dnia 27 października 2011 r.


w sprawie udzielenia odpowiedzi na wniosek Pani Marii Cieślar w sprawie remontu i budowy drogi 
dojazdowej do posesji 


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 
r.  Nr  142  poz.  1591  ze  zmianami/,  art.  231  ustawy  z dnia  14  czerwca  1960  roku  –  Kodeks  postępowania 
administracyjnego /tj. Dz. U. z 2000 roku, nr 98 poz. 1071 ze zmianami/, 


Rada Miasta Wisły, 
uchwala co następuje: 


§ 1. Rada  Miasta  Wisły  uznaje  się  za  niewłaściwą  do  rozpatrzenia  wniosku  Pani  Marii  Cieślar  w sprawie 
remontu i budowy drogi dojazdowej do posesji i przekazuje go według właściwości Burmistrzowi Miasta Wisły do 
rozpatrzenia. 


§ 2. Zobowiązuje  się  Przewodniczącego  Rady  Miasta  do  przekazania  wniosku  i zawiadomienia 
wnioskodawców o jego przekazaniu. 


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta. 


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


 


Przewodniczący Rady Miasta 
Wisły 


Janusz Podżorski
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UCHWAŁA NR XI/163/2011
RADY MIASTA WISŁY


z dnia 27 października 2011 r.


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


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. poz. 1591 z 2001 
roku  z późniejszymi  zmianami  oraz  art.  36  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. Zawiadomić  Panią  Beatę  Lazar  PUB  Pizzeria  Coloratta,  że  wniosek  dotyczący  dzierżawy  terenu,  ze 
względu na tryb pracy organów Rady, zostanie rozpatrzony w miesiącu listopadzie. 


§ 2. Zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 


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


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


 


Przewodniczący Rady Miasta 
Wisły 


Janusz Podżorski
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Załącznik do Uchwały Nr XI/163/2011


Rady Miasta Wisły


z dnia 27 października 2011 r.


Pani Beata Lazar 
PUB Pizzeria Colorata 


Or.RM.0005.31.2011 


Rada  Miasta  Wisły  działając  na  podstawie  art.  36  §  1 ustawy  z dnia  14  czerwca  1960  roku  Kodeks 
Postępowania  Administracyjnego  (tekst  jednolity  Dz.  U.  Nr  98  poz.  1071  z 2000  roku  z późn.  zm.) 


zawiadamia, 


że wniosek  dotyczący  przedłużenia  dzierżawy  terenu  pod  PUB Pizzeria  Coloratta  nie może  być  rozpatrzony 
w terminie.  Rozpatrzenie wniosku  nastąpi w listopadzie  2011  roku. O stanowisku Rady Miasta  zostanie  Pani 
niezwłocznie poinformowana. 








Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej  
 
W okresie między sesyjnym odbyło się jedno posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 
20 października  2011 r.  obecni byli wszyscy członkowie  komisji.  
 
Tematyką posiedzenia były odpowiedzi na skargi i wnioski i sprawy bieżące. 
Po przywitaniu nowego członka komisji radnego Jana Szalbota zapoznano się z 
pismami które wpłynęły do rady w okresie międzysesyjnym: 


1Skargą Pana Romana Leśniewskiego na działalność Burmistrza Miasta. 


2Wnioskiem Przedsiębiorstwa Rozrywkowego „LUNAPARK” w sprawie dzierżawy 
terenu w Parku im. Kopczyńskiego pod wesołe miasteczko 


3Wnioskiem Pani Marii Cieślar w sprawie remontu i budowy drogi dojazdowej do 
posesji. 


4Wnioskiem Pani Beaty Lazar PUB Pizzeria Colorata w sprawie przedłużenia 
dzierżawy terenu. 


5Wnioskiem Pani Katarzyny Podkowińskiej-Kupczak w sprawie remontu drogi 
dojazdowej. 


6Wnioskiem Pana Andrzeja Szalbóta o remont ul. Sosnowej. 


 
Sprawa związana ze skargą Pana Romana Leśniewskiego stała się 
bezprzedmiotowa, ponieważ skarga została wycofana przez skarżącego.  
 
Uchwały dotyczące wniosków zostaną przedstawione na sesji Rady Miasta w dniu  
27 października 
 
Na posiedzeniu komisji podjęto jednogłośnie następujące wnioski: 


1Przy zmianach uchwały nie zmieniać formy konkursowej lub przetargowej przy 
dzierżawie nieruchomości zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi RIO”. 


2Na komisję listopadową przygotować mapkę przedstawiającą tereny miejskie na ul. 
Konopnickiej oraz zapisy w planie zagospodarowania przestrzennego dotyczące tych 
terenów”. 


 
W sprawach bieżących  przypomniano o przygotowaniu do planu pracy propozycji 
tematów na 2012 - koniecznie na listopad. 


 
 
 
 
 
 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej  – Joanna Nogowczyk 
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UCHWAŁA NR XI/164/2011
RADY MIASTA WISŁY


z dnia 27 października 2011 r.


w sprawie udzielenia odpowiedzi na wniosek Pani Katarzyny PodkowińskiejKupczak w sprawie remontu 
drogi dojazdowej. 


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 
r.  Nr  142  poz.  1591  ze  zmianami/,  art.  231  ustawy  z dnia  14  czerwca  1960  roku  –  Kodeks  postępowania 
administracyjnego /tj. Dz. U. z 2000 roku, nr 98 poz. 1071 ze zmianami/, 


Rada Miasta Wisły, 
uchwala co następuje: 


§ 1. Rada Miasta Wisły  uznaje  się  za  niewłaściwą  do  rozpatrzenia  wniosku  Pani Katarzyny  Podkowińskiej
Kupczak w sprawie remontu drogi dojazdowej i przekazuje go według właściwości Burmistrzowi Miasta Wisły do 
rozpatrzenia. 


§ 2. Zobowiązuje  się  Przewodniczącego  Rady  Miasta  do  przekazania  wniosku  i zawiadomienia 
wnioskodawców o jego przekazaniu. 


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta. 


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


 


Przewodniczący Rady Miasta 
Wisły 


Janusz Podżorski








Informacja z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Miasta-               


październik 2011r 


 


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


2. Przygotowanie informacji o pracach Rady 


3. 01.10.2011r Piknik Spadachroniarski z okazji Dnia Spadachroniarza- J. Podżorski 


4. 09.10.2011r występ chórów w Kościele Ewang. w ramach obchodów Roku 


Sztwierniowskiego-B. Koczwara 


5. 14.10.2011r- Dzień Edukacji Narodowej w SP Wisła Czarne- J. Podżorski 


6. 14.10.2011r- Biblioteka- wykład Marii zlauer- Bujok na temat Jana Sztwiertni- B. 


Koczwara 


7. 14.10.2011r Spotkanie z delegacją z Ostojićeva- Ćoka- Serbia- B. Koczwara, J. 


Podżorski 


8. 18.10.2011r- Dzień Edukacji Narodowej w Szkole Muzycznej w Wiśle 


9. 20.10.2011r- I Festiwal Piosenki Europejskiej- B. Koczwara 


Przewodniczący Rady     


Miasta Wisły 


Janusz Podżorski 








Id: HJOGKDLFTSPXMKJRKGEIJIIZB. Podpisany Strona 1


UCHWAŁA NR XI/165/2011
RADY MIASTA WISŁY


z dnia 27 października 2011 r.


w sprawie udzielenia odpowiedzi na wniosek Pana Andrzeja Szalbóta o remont ul. Sosnowej. 


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 
r.  Nr  142  poz.  1591  ze  zmianami/,  art.  231  ustawy  z dnia  14  czerwca  1960  roku  –  Kodeks  postępowania 
administracyjnego /tj. Dz. U. z 2000 roku, nr 98 poz. 1071 ze zmianami/, 


Rada Miasta Wisły, 
uchwala co następuje: 


§ 1. Rada Miasta Wisły uznaje się za niewłaściwą do rozpatrzenia wniosku Pana Andrzeja Szalbóta o remont 
ul. Sosnowej i przekazuje go według właściwości Burmistrzowi Miasta Wisły do rozpatrzenia. 


§ 2. Zobowiązuje  się  Przewodniczącego  Rady  Miasta  do  przekazania  wniosku  i zawiadomienia 
wnioskodawców o jego przekazaniu. 


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta. 


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


 


Przewodniczący Rady Miasta 
Wisły 


Janusz Podżorski








Id: UZCSFWIIFFHRSQOCODWRGODTA. Podpisany Strona 1


UCHWAŁA NR XI/148/2011
RADY MIASTA WISŁY


z dnia 27 października 2011 r.


w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta Wisły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, 
o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na 


rok 2012. 


Na  podstawie  art.  5a  ust.1  ustawy  z dnia  24  kwietnia  2003  r.  o działalności  pożytku  publicznego  i o 
wolantariacie  (Dz.  U.  2010  Nr  28  poz.146  ze  zm.)  i art.  18  ust.2  pkt.  15  ustawy  z dnia  08  marca  1990  r. 
o samorządzie  gminnym  (Dz.U.  z 2001  r.  Nr  142  poz.  1591  ze  zm.).  Po  konsultacjach  z organizacjami 
pozarządowymi  oraz  podmiotami  wymienionymi  w art.3  ust.  3 ustawy  o działalności  pożytku  publicznego  i o 
wolontariacie. 


Rada Miasta Wisły 
uchwala co następuje: 


§ 1. Przyjąć  Program współpracy miasta Wisły  z organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami,  o których 
mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2012. 


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisły. 


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. Uchwała podlega 
ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wiśle oraz na stronie www.wisla.pl 


 


Przewodniczący Rady Miasta 


Janusz Podżorski







Załączniki binarne


Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/148/2011 z dnia 27 października 2011 r.


Program współpracy miasta Wisły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2012


Zalacznik1.pdf
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady 



Miasta Wisły Nr XI/148/2011            



z dnia 27.10.2011 



 
 



 



 



PROGRAM  



WSPÓŁPRACY MIASTA WISŁY 



Z ORGANIZACJAMI POZARZ ĄDOWYMI ORAZ  



PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE 



Z DNIA 24 KWIETNIA 2003r. O DZIAŁALNO ŚCI POŻYTKU 



PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE  



NA ROK 2012. 



 



 



 



 



 



 



Wisła, dn. …....... 



 



 



 











                                                                                       



2 



 



 



I. WSTĘP 
 



Program Współpracy Miasta Wisła z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami, 
o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na rok 2012 jest narzędziem wyznaczającym poziom 
działania oraz określający roczne zamierzenia, co do roli i znaczenia sektora 
pozarządowego w rozwoju życia społecznego. 
Założeniem programu jest ustalenie jasnych i efektywnych rozwiązań, umożliwiających 
organizacjom pozarządowym realne włączenie się w realizację zadań samorządu.  
Obejmuje współpracę Gminy Wisła z organizacjami działającymi na rzecz Miasta 
Wisła i jego mieszkańców.  
Program opracowano na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i 
wolontariacie /Dz. U. 2010 Nr 234 poz.1536/ z uwzględnieniem informacji przekazanej 
przez kierowników referatów oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy. 
Podstawą uchwalenia programu jest art. 5a ust. 1 powyższej ustawy. 
 



Program stanowi uzupełnienie dokumentów strategicznych:  
  
a) Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 



2012r. 



b) Strategii Rozwoju Produktów Turystycznych Miasta Wisły na lata 2007 – 2020 



c) Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Wisły na lata 2007 – 2015 



d) Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008 – 2015 



 



II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
Ilekroć w niniejszym tekście mowa jest o: 



1.  ustawie należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 
2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zmianami) 



2.  organizacjach 
pozarządowych 



należy przez to rozumieć organizacje, osoby prawne i 
jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 2, 3 i 4 
ustawy 



3.  Gminie należy przez to rozumieć Gminę Wisła 



4.  Radzie należy przez to rozumieć Radę Miasta Wisła 



5.  Burmistrzu należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Wisła 



6.  Programie należy przez to rozumieć Program Współpracy Miasta Wisły z 
Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami o których 
mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 



7.  konkursie należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert, o którym 
mowa w art. 11 ust. 2 ustawy 



8.  dotacji rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 221 ustawy o 
finansach publicznych z dnia 27 sierpnia   
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2009r. (Dz. U. z 2009r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 



III. PODMIOTY WSPÓŁPRACY 



 Zakres podmiotowy ustawy wskazuje, że podmiotami programu są z jednej 
strony organy jednostek samorządu terytorialnego a z drugiej organizacje 
pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy. Należą do nich m.in.:  
1. stowarzyszenia, 



2. fundacje,  



3. osoby prawne i jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych (np. 
grupy charytatywne, zakłady opiekuńcze),  



4. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, w sferze zadań określonych w 
art. 4 ustawy. 



 



IV. CELE PROGRAMU 



1. Celem głównym Programu jest kształtowanie demokratycznego ładu 
społecznego w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa między 
administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi oraz wspieranie 
organizacji pozarządowych w realizacji ważnych celów społecznych. 



2. Celami szczegółowymi programu są:   



1/ Umacnianie i promowanie lokalnych działań, stworzenie warunków dla 
powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności 
lokalnych, 



2/ Umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za 
siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje, 



3/ zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki 
społecznej w gminie, 



4/ poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb 
społecznych, 



5/ integracja podmiotów polityki lokalnej obejmującej swym zakresem sferę 
zadań publicznych wymienionych w art. 4 ustawy, 



6/ otwarcie na innowacyjność, konkurencyjność poprzez umożliwienie 
organizacjom pozarządowym indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji 
projektów konkretnych zadań publicznych, które obecnie prowadzone są 
przez samorząd terytorialny, 



7/ wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych oraz rozwój 
wolontariatu, 



8/ racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych. 



 



V. ZASADY WSPÓŁPRACY 



1. Współpraca realizowana jest w oparciu o zasady: 
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1/ jawności – oznacza to, że wszystkie możliwości współpracy Gminy Wisła z 
organizacjami pozarządowymi są powszechnie wiadome i dostępne oraz jasne i 
zrozumiałe w zakresie stosowanych procedur i kryteriów podejmowania decyzji, 



2/ suwerenności stron – oznacza to, że stosunki pomiędzy Gminą Wisła a 
organizacjami pozarządowymi kształtowane będą z poszanowaniem wzajemnej 
autonomii i niezależności w swojej działalności statutowej, 



3/ partnerstwa – oznacza to dobrowolną współpracę równorzędnych sobie 
podmiotów w rozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu 
razem wytyczonych celów, 



4/ efektywności – oznacza to wspólne dążenie do osiągnięcia możliwie 
największych efektów realizacji zadań publicznych, 



5/ pomocniczości – oznacza to, że Gmina Wisła powierza organizacjom 
pozarządowym realizację zadań własnych i wspiera je finansowo w tym 
zakresie, a organizacje pozarządowe zapewniają ich wykonanie w sposób 
ekonomiczny, profesjonalny i terminowy, 



6/ przejrzystości (uczciwej konkurencji) – oznacza to wymóg udzielania tych 
samych informacji odnośnie wykonywanych działań zarówno przez podmioty 
publiczne jak i niepubliczne, a także obowiązek stosowania tych samych 
kryteriów przy dokonywaniu oceny tych działań i podejmowaniu decyzji 
odnośnie ich finansowania. 



2. Podstawowym kryterium decydującym o podjęciu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi jest prowadzenie przez nie działalności na rzecz Gminy Wisła  
i jej mieszkańców. Do pozostałych kryteriów należą: wiarygodność, wykazana 
efektywność i skuteczność w realizacji założonych celów oraz posiadane zasoby. 



 



VI. FORMY WSPÓŁPRACY 



Współpraca Gminy Wisła z organizacjami pozarządowymi może być prowadzona 
w formie finansowej i pozafinansowej. 



1.1 Współpraca finansowa odbywa się na zasadach i w trybie określonym w    
        ustawie, a także w odpowiednich Zarządzeniach Burmistrza Miasta Wisła i  
       polega na zlecaniu realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym  
       poprzez: 



a) powierzanie wykonania zadania publicznego i udzielenie dotacji na 
finansowanie jego realizacji, 



b) wsparcie wykonania zadania publicznego i udzielenie dotacji na częściowe 
dofinansowanie jego realizacji (w tym dofinansowanie wkładu własnego 
organizacji do projektów współfinansowanych ze środków funduszy 
europejskich i innych źródeł zewnętrznych). 



1.2 Umowa o powierzenie i wsparcie wykonania zadania publicznego zawierana 
       jest na czas realizacji zadania. 



2. Współpraca pozafinansowa może odbywać się poprzez: 



1/ przekazywanie za pomocą technologii komputerowej i lokalnych mediów 
bieżących informacji związanych z realizacją programu oraz promujących 
aktywność organizacji pozarządowych, 



2/ udzielanie organizacjom, w miarę możliwości, wsparcia organizacyjnego i 
merytorycznego, w szczególności poradnictwa i doradztwa, 
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3/ podawanie do publicznej wiadomości ogłoszeń o konkursach ofert na 
realizację zadań własnych Miasta Wisły, 



4/ przekazywanie informacji o innych, potencjalnych źródłach finansowania 
działalności organizacji pozarządowych, 



5/ inicjowanie i przeprowadzanie szkoleń podnoszących jakość świadczonych 
usług i zwiększających efektywność wydatkowania środków finansowych, 
angażując w tym celu również podmioty zewnętrzne, oraz informowanie 
organizacji o możliwościach uczestnictwa w szkoleniach dotyczących 
realizacji własnych projektów w oparciu o środki z funduszy unijnych, 



6/ współuczestnictwo Gminy Wisła w imprezach inicjowanych i prowadzonych 
przez organizacje pozarządowe, 



7/ udostępnianie organizacjom pozarządowym lokali na spotkania związane z 
realizacją obszarów współpracy, 



8/ udostępnianie organizacjom pozarządowym, na ich uzasadniony wniosek, 
lokali komunalnych, sal konferencyjnych i sprzętu technicznego w celu · 
realizacji zadań pożytku publicznego, 



9/ konsultowanie z organizacjami projektów aktów prawa miejscowego 
stanowionych przez Radę Miasta w dziedzinach działalności statutowej 
tych organizacji zgodnie z postanowieniami uchwały nr L/616/2010 Rady 
Miasta Wisła z dnia 30 września 2010r. w sprawie określenia sposobu 
konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w 
art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej tych organizacji, 



10/ udzielanie rekomendacji organizacjom współpracującym z Gminą, które 
ubiegają się o dofinansowanie z innych źródeł. 



 



VII. PRZEDMIOT WSPÓŁPRACY 



Przedmiotem współpracy Gminy Wisła z organizacjami pozarządowymi jest 
realizacja zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, należących 
do zadań Gminy. 
 



VIII. PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE 



1. Do priorytetowych obszarów współpracy należą:  



1.1. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: 



a) organizacja imprez kulturalnych 



b) wspieranie przedsięwzięć artystycznych dzieci i młodzieży 



c) edukacja folklorystyczna 



1.2. w zakresie ochrony zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi: 



a) wspieranie działalności instytucji i stowarzyszeń służącej rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych – poprzez organizację klubów AA organizację 
dni trzeźwości itp.,  
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1.3. w zakresie kultury fizycznej i sportu: 



a) organizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych o zasięgu 



b) lokalnym, krajowym i międzynarodowym oraz zawodów w ramach 
propagowania kultury fizycznej i zdrowego trybu życia, 



c) rozwijanie różnych dyscyplin sportowych poprzez szkolenie dzieci i 
młodzieży: realizacja szkoleń, przeprowadzanie treningów i edukacji 
sportowej dla dzieci i młodzieży, 



d) promocja aktywności ruchowej wśród mieszkańców miasta ze 
szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży - inicjowanie aktywności 
ruchowej poprzez organizację różnego rodzaju wydarzeń sportowo-
rekreacyjnych szczególnie dla mieszkańców miasta, 



1.4. w zakresie turystyki: 



a) wspieranie organizacji zapewniających bezpieczeństwo osób 
przebywających w górach i na szlakach turystycznych i spacerowych, 
znajdujących się na terenie miasta, 



b) tworzenie produktów turystycznych, wspieranie powstawania nowych oraz 
rekultywowanie już istniejących atrakcji turystycznych, rozwój produktów 
turystycznych z zakresu turystyki: rekreacyjnej i wypoczynkowej, 
rekreacyjnej, pieszej, rowerowej, górskiej i krajoznawczej, kulturowej i 
krajoznawczej, konferencyjnej, produktów agroturystyki, przygranicznej, 
SPA. 



c) wspieranie działań na rzecz rozwoju i upowszechniania turystyki o zasięgu 
lokalnym, takich jak:  



- organizacja imprez turystycznych (rajdy, spływy, spotkania, olimpiady i 
konkursy turystyczne, festyny turystyczne, zloty itp.),  



-wyznaczanie i odnawianie szlaków turystycznych,  



- prowadzenie informacji turystycznej. 



2. Przedstawiony powyżej katalog priorytetowych zadań nie wyklucza możliwości 
zlecania innych zadań publicznych w zakresie zadań Gminy. 



 



IX. OKRES REALIZACJI PROGRAMU 



1. Niniejszy Program realizowany będzie w okresie od 2 stycznia 2012 do 31 
grudnia 2012 roku, z zastrzeżeniem ust. 2. 



2. Termin realizacji poszczególnych zadań określony będzie w warunkach 
konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy w 2012 roku. 
 



X. SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU 



1. Powierzanie i wspieranie realizacji zadań publicznych odbywać się będzie po 
przeprowadzaniu otwartych konkursów ofert.  
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2. Przeprowadzanie otwartych konkursów ofert odbywa się według następujących 
zasad:  



1/ Zlecanie realizacji zadań Gminy organizacjom pozarządowym obejmuje w 
pierwszej kolejności zadania priorytetowe i odbywać się będzie po 
przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne 
przewidują inny tryb zlecania lub dane zadanie można zrealizować 
efektywniej w inny sposób określonych w odrębnych przepisach (w 
szczególności na zasadach i w trybie określonym w przepisach o 
zamówieniach publicznych z zachowaniem metod kalkulacji kosztów oraz 
porównywalności opodatkowania). 



2/ Otwarty konkurs ofert ogłasza Burmistrz Miasta Wisła. 



3/ Termin do składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania 
się ostatniego ogłoszenia. 



4/ Otwarty konkurs ofert ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej 
www.bp.wisla.pl, na stronie internetowej miasta www.wisla.pl oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta Wisła. 



5/ Ostateczną decyzję, co do wyboru ofert i przyznania dotacji podejmuje 
Burmistrz w drodze zarządzenia. 



6/ Zarządzenie Burmistrza Miasta Wisły jest podstawą do zawarcia pomiędzy 
upoważnionymi przedstawicielami stron podejmujących współpracę 
pisemnych umów określających sposób i termin przekazania dotacji oraz jej 
rozliczenia.   



7/  Wyniku konkursu są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej 
www.bip.wisla.pl, na stronie internetowej miasta www.wisla.pl i na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta w Wiśle. 



8/  Dwie lub więcej organizacji pozarządowych może złożyć w konkursie ofertę 
wspólną, zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy. 



3. Burmistrz może zlecić organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego 
na wniosek tej organizacji z pominięciem otwartego konkursu ofert na zasadach 
określonych w art. 19a ustawy. 



  



XI. TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI 
KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OFERT  



W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT 



1. Komisje konkursowe powoływane są w celu opiniowania ofert złożonych przez 
organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonych przez Gminę Wisła otwartych 
konkursów ofert . 



2. Komisje konkursowe powołuje w drodze zarządzenia Burmistrz lub osoba przez 
niego upoważniona najpóźniej w ostatnim dniu składania ofert.   



3. Procedurę ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej określa 
Burmistrz w drodze zarządzenia. 



4. Komisja konkursowa składa się z co najmniej dwóch Przedstawicieli Burmistrza 
Miasta oraz z co najmniej dwóch osób reprezentujących organizacje 
pozarządowe, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe, 
biorące udział w konkursie.  
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5. W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, 
osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres 
zadań publicznych, których konkurs dotyczy.    



6. W ocenie oferty złożonej w konkursie, nie może brać udziału osoba, której 
powiązania ze składającym ją podmiotem mogą budzić zastrzeżenia, co do jej 
bezstronności. 



7. Pracami komisji konkursowej kieruje przewodniczący komisji, którym jest 
przedstawiciel Burmistrza. 



8.  Komisja konkursowa obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału 
oferentów. Termin i miejsce posiedzenia komisji określa przewodniczący. W 
uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zarządzić inny tryb pracy 
Komisji. 



9. Komisja konkursowa ocenia merytorycznie oferty, które przeszły pozytywnie 
weryfikację formalną. Ocena merytoryczna w szczególności polega na:  



1/ ocenie możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta 
2/ ocenie spójności celu realizacji zadania określonego w ogłoszeniu oraz w 



ofercie z zakresem rzeczowym zadania, harmonogramem i kosztorysem 
3/ sprawdzenie oferty pod względem rachunkowym.  



10.  Dla każdej ocenianej oferty komisja konkursowa sporządza kartę oceny 
merytorycznej, w której wpisuje liczbę punktów przyznanych przez 
poszczególnych członków komisji oraz zakres koniecznych zmian. 



11.  W przypadku proponowania mniejszej kwoty dotacji od zapisanej w ofercie, 
komisja konkursowa opisuje na kartach oceny merytorycznej zakres 
koniecznych zmian kosztorysu i/lub harmonogramu i/lub zakresu rzeczowego 
zadania. 



12.  Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością 
głosów, w obecności przynajmniej połowy składu. W przypadku równej ilości 
głosów decyduje głos przewodniczącego. 



13.  Uczestnictwo w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatne. 



14. Ostateczną decyzję o udzieleniu zlecenia zadania oraz wysokości 
dofinansowania podejmuje Burmistrz Miasta Wisła, po zapoznaniu się z opinią 
komisji konkursowej. 



 



XII. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH  
NA REALIZACJ Ę PROGRAMU 



W 2012 roku na realizację zadań objętych niniejszym programem przeznacza się 
kwotę w wysokości co najmniej 65.000 zł. Powyższe środki zabezpieczone zostaną 
w budżecie Gminy na 2012 rok. 



XIII. SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU 



1. Realizacja Programu jest poddana ewaluacji rozumianej, jako planowe 
działanie mające na celu ocenę realizacji wykonania Programu. 



2. Celem ewaluacji za rok 2012 będzie ocena wpływu Programu na wzmocnienie 
organizacji i partnerstwa. 
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3. Ustala się następujące wskaźniki niezbędne do oceny realizacji Programu: 



1/ liczba ogłoszonych otwartych konkursów, 



2/ liczb złożonych w otwartych konkursach ofert, w tym liczba organizacji, 



3/ liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego, w tym liczba 
organizacji, 



4/ liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane przez 
Gminę z przyczyn zależnych przez organizacje, 



5/ beneficjenci zrealizowanych zadań, 



6/ wielkość własnego wkładu finansowego organizacji w realizację zadań 
publicznych, 



7/ wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach, 



8/ liczba ofert wspólnych złożonych przez organizacje, 



9/ liczba projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez Radę, 
konsultowanych przez organizację. 



4. Sprawozdanie zbiorcze sporządzi Referat Promocji, Turystyki i Sportu Urzędu 
Miejskiego w Wiśle. 



5. Burmistrz, nie później niż do dnia 30 kwietnia 2013 roku, przedłoży Radzie 
sprawozdanie z realizacji Programu za rok poprzedni. 



 



XIV. SPOSÓB TWORZENIA PROGRAMU  
ORAZ PRZEBIEG KONSULTACJI 



Roczny program współpracy Gminy Wisła z organizacjami pozarządowymi 
został opracowany po konsultacjach przeprowadzonych w sposób określony w 
Uchwale Nr L/616/2010 Rady Miasta Wisła z dnia 30 września 2010 roku w 
sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi 
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w 
dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Projekt 
Programu celem uzyskania ewentualnych uwag i propozycji został 
zamieszczony na stronie internetowej miasta www.wisla.pl oraz przesłany 
pocztą do organizacji pozarządowych w dniu 6 października 2011 roku. 
 



XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 



1. Zmiany niniejszego Programu wymagają formy przyjętej dla jego uchwalenia. 



2. Sprawozdanie opublikowane będzie na stronie internetowej miasta 
www.wisla.pl w dziale Miasto - O Wiśle – Organizacje pozarządowe.   



3. Organizacja pozarządowa w okresie otrzymywania dotacji zobowiązana jest do 
zamieszczania w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub 
dofinansowaniu realizowania zadania publicznego ze środków budżetu Miasta 
Wisły. 



4. W sprawach nieuregulowanych Programem mają zastosowanie przepisy 
Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Ustawy o 
finansach publicznych, Ustawy o samorządzie gminnym oraz Kodeksu 
Cywilnego. 
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UCHWAŁA NR XI/149/2011
RADY MIASTA WISŁY


z dnia 27 października 2011 r.


w sprawie przyjęcia informacji Burmistrza Miasta o złożonych oświadczeniach majątkowych złożonych 
przez zastępcę burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych 
gminy, osoby zarządzające i członków organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydające 


decyzje administracyjne w imieniu burmistrza 


Na podstawie art. 24 h ust 12 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
Nr 142 poz. 1591 z 2001 r.) 


Rada Miasta Wisły 
uchwala, co następuje: 


§ 1. Przyjąć  informację  o złożonych  oświadczeniach  majątkowych  złożonych  przez  zastępcę  burmistrza, 
sekretarza  gminy,  skarbnika  gminy,  kierowników  jednostek  organizacyjnych  gminy,  osoby  zarządzające 
i członków organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu 
burmistrza. Informacja stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


 


Przewodniczący Rady Miasta 
Wisły 


Janusz Podżorski
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Załącznik do Uchwały Nr XI/149/2011


Rady Miasta Wisły


z dnia 27 października 2011 r.


Informacji nt. złożonych oświadczeń majątkowych. 


 Na podstawie art. 24H ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 
poz.  1591  ze  zmianami)  po  dokonaniu  analizy  oświadczeń majątkowych  za  2010  r.  złożonych  na moje  ręce 
przedstawiam następujące informacje: 1. wykaz osób, które były zobowiązane i złożyły oświadczenia w terminie 
do dnia 30 kwietnia 2011 r. oraz w innych terminach związanych ze zmianą stanowiska pracy: 


1. Lidia Forias – Zastępca Burmistrza 


2. Jan Cieślar  Sekretarz Miasta 


3. Damian Cieślar: 4 sztuki – na dzień 01.04.2011r. w związku z objęciem funkcji Skarbnika Miasta,  roczne na 
dzień  31.12.2010r.,  na  dzień  25.05.2011r.  w związku  z odwołaniem  z pełnienia  funkcji  Skarbnika Miasta,  na 
dzień  26.05.2011r.  w związku  z objęciem  stanowiska  Zcy  Skarbnika  Miasta  wydającego  decyzje 
z upoważnienia Burmistrza Miasta 


4.  Jarosław  Głowinkowski:  2 sztuki  –  na  dzień  31.03.2011r.  w związku  z odwołaniem  z pełnienia  funkcji 
Skarbnika Miasta, roczne na dzień 31.12.2010r. 


5. Dorota Pilch – Skarbnik Miasta na dzień 26.05.2011r – objęcie funkcji Skarbnika Miasta 


6. Anna Bujok – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 


7.  Ewa  Bujok:  2 sztuki    roczne  na  dzień  31.12.2010r.,  na  dzień  11.08.2011r.  w związku  z rezygnacją 
z wydawania decyzji z upoważnienia Burmistrza Miasta 


8. Janina Bujok – Pracownik MOPS wydający decyzje z upoważnienia Burmistrza Miasta na dzień 12.08.2011r. 
w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych 


9. Małgorzata Szalbot – Kierownik Referatu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej 


10.  Emilia  Podżorska  –  Inspektor  Referatu  Gospodarki  Przestrzennej  i Nieruchomości  wydająca  decyzje 
z upoważnienia Burmistrza 


11. Beata Stebel – Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Obronnych 


12. Krzysztof Sztajnert – Kierownik Miejskiej Służby Drogowej 


13. Ewa Zarychta – Kierownik Promocji, Turystyki i Sportu 


14. Renata Czyż – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej 


15. Izabela Pustówka – p.o. Dyrektora Wiślańskiego Centrum Kultury 


16.  Maria  Bujok  –  p.o.  Dyrektora  Wiślańskiego  Centrum  Kultury  na  dzień  01.06.2011r.  –  w związku 
z powołaniem na stanowisko p.o. Dyrektora Wiślańskiego Centrum Kultury 


17. Sylwester Foltyn – Dyrektor Miejskiego Zespołu EkonomicznoAdministracyjnego Szkół 


18. Jolanta Gruca  Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 


19. Elżbieta Szajtauer  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 


20. Grażyna Staniek  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 


21. Lidia Konik  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 


22. Lidia Bolechowicz  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 


23. Ewa Szulik – Dyrektor Przedszkola nr 1 
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24.  Krystyna  Suszka:  2 sztuki  –  roczne  na  31.12.2010r.,  na  dzień  31.08.2011r.  w związku  z odwołaniem  ze 
stanowiska Dyrektora Przedszkola nr 2 


25. Irena Wantulok  Dyrektor Przedszkola nr 2 – na dzień 01.09.2011r. – objęcie funkcji Dyrektora Przedszkola 
nr 2 


26. Alicja Maciążek – Dyrektor Przedszkola nr 3 


27. Marzena Popek – Dyrektor Przedszkola Integracyjnego 


28. Janusz Stec – Prezes Zarządu  Dyrektor Generalny Spółki z o.o. Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej w Ustroniu – 
członek organu zarządzającego gminną osoba prawną 


29.  Piotr  Kawka  –  Członek  Zarządu    Dyrektor  Techniczny  Spółki  z o.o.  Wodociągi  Ziemi  Cieszyńskiej 
w Ustroniu – członek organu zarządzającego gminną osoba prawną 


30.  Tadeusz  Kadłubiec  –  Członek  Zarządu  –  Główny  Księgowy  Spółki  z o.o. Wodociągi  Ziemi  Cieszyńskiej 
w Ustroniu – członek organu zarządzającego gminną osoba prawną 


Nie złożono żadnych oświadczeń po ustawowym terminie – 30 kwietnia. 


2.  Nieprawidłowości  stwierdzone  w analizowanych  oświadczeniach  majątkowych  wraz  z ich  opisem 
i wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia stwierdzone po analizie przez Naczelnika Urzędu 
Skarbowego w Cieszynie na podstawie bazy tamtejszego urzędu: 


– Anna  Bujok  –  „W  złożonym  oświadczeniu  majątkowym  nie  uzupełniono  punktu  II/2  (jeżeli  poszczególne 
rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy”).” 


 Sylwester Foltyn  „W złożonym oświadczeniu majątkowym nie uzupełniono punktu II/2 (jeżeli poszczególne 
rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy”).” 


 Jolanta Gruca  „Z bazy tutejszego urzędu wynika nabycie nieruchomości o powierzchni 8200m2 oraz środków 
pieniężnych w drodze spadku – prosi się o wyjaśnienie stanu posiadania.” 


 Marzena Popek    „W złożonym oświadczeniu majątkowym nie  uzupełniono  punktu  II/2  (jeżeli  poszczególne 
rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy”). Ponadto przyjęto , że 
samochód Volkswagen Transporter z 1995 roku, został sprzedany lub jego wartość nie przekroczyła 10000 zł – 
w przeciwnym razie prosi się o wyjaśnienie.” 


 Grażyna  Staniek    „W  złożonym  oświadczeniu majątkowym  nie  uzupełniono  punktu  I dotyczącego  zasobów 
pieniężnych zgromadzonych w walucie obcej.” 


 Elżbieta Szajtauer –„ Z bazy tutejszego urzędu wynika nabycie samochodu KIA Sorento z 2006 roku przez pana 
Janusza  Szajtauer,  natomiast  nie  wykazano  go  w oświadczeniu  majątkowym  –  prosi  się  o wyjaśnienie  stanu 
posiadania w/w samochodu.” 


 Krzysztof Sztajnert  „W złożonym oświadczeniu majątkowym nie ujęto dochodu wykazanego w PIT38 – nie 
załączono kserokopii PIT38. Ponadto prosi się o wyjaśnienie kwoty wykazanej w punkcie VIII w porównaniu 
z rocznym zeznaniem PIT37. Dodatkowo prosi się o potwierdzenie wykazanych nieruchomości w porównaniu 
z wyjaśnieniem do oświadczenia majątkowego za 2009 rok.” 


 Ewa Zarychta    „W złożonym oświadczeniu majątkowym nie  uzupełniono  punktu VII/2  i VII/3.  Ponadto  nie 
dołączono kserokopii zeznania PIT38”. 


 Piotr Kawka  w części AX "zobowiązania pieniężne" nie określono w związku z jakim zdarzeniem zaciągnięta 
została pożyczka. 


  „Dodatkowo  przy  piśmie  z dnia  04.07.2011  roku  w związku  z rozpoczęciem  pełnienia  funkcji  wpłynęło 
oświadczenie majątkowe pani Doroty Pilch w którym to wykazała w punkcie II/1 dom, natomiast nie wykazała 
działki znajdującej się pod w/w domem – prosi się o wyjaśnienia”. 


3.  Działania  podjęte  w związku  z nieprawidłowościami  stwierdzonymi  w analizowanych  oświadczeniach. 
Przekazano  w/w  osobom  wezwanie  organu  podatkowego  do  skorygowania  oraz  uzupełnienia  informacji 
zawartych w złożonych oświadczeniach majątkowych. 


4.  Poza  wymienionymi  osobami,  wszyscy  złożyli  oświadczenia  majątkowe  w ustawowym  terminie,  nie 
stwierdzono w nich żadnych uchybień ani nieprawidłowości. 













Id: AULJDMXLVQWLONXYELLUZWHVN. Podpisany Strona 1


UCHWAŁA NR XI/150/2011
RADY MIASTA WISŁY


z dnia 27 października 2011 r.


w sprawie przyjęcia informacji Przewodniczącego Rady Miasta o oświadczeniach majątkowych złożonych 
przez radnych miasta 


Na podstawie art. 24 h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 
poz. 1591 z 2001 r.), 
Rada Miasta Wisły 
uchwala co następuje: 


§ 1. Przyjąć  informację  o oświadczeniach majątkowych  złożonych  przez  radnych miasta.  Informacja  stanowi 
załącznik do niniejszej uchwały. 


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


 


Przewodniczący Rady Miasta 
Wisły 


Janusz Podżorski







Id: AULJDMXLVQWLONXYELLUZWHVN. Podpisany Strona 1


Załącznik do Uchwały Nr XI/150/2011


Rady Miasta Wisły


z dnia 27 października 2011 r.


Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych 


 Na podstawie art. 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591) po dokonaniu analizy oświadczeń majątkowych złożonych na moje  ręce przedstawiam następujące 
informacje: 


1) Wszyscy radni złożyli wymagane oświadczenia majątkowe w ustawowym terminie. 


2) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Cieszynie wskazał na następujące uchybienia w oświadczeniach: 


Radny Jerzy Mitręga w złożonym oświadczeniu majątkowym w punkcie II/1 wykazał dom o powierzchni 131,5 
m2 natomiast  nie  wykazał  działki  znajdującej  się  pod  w/w  nieruchomością.  Urząd  Skarbowy  poprosił 
o wyjaśnienie (dotyczy również oświadczenia majątkowego złożonego na dzień rozpoczęcia funkcji radnego); 


Radna  Alicja  Pilch w  złożonym  oświadczeniu  majątkowym  nie  wykazała  wszystkich  uzyskanych  dochodów 
w porównaniu  z zeznaniem  PIT36.  Ponadto  w punkcie  II/1  wykazała  dom  o powierzchni  245  m2   Urząd 
Skarbowy  poprosił  o wyjaśnienie  stanu  posiadania  działki  pod  w/w  nieruchomością  (dotyczy  również 
oświadczenia majątkowego złożonego na dzień rozpoczęcia funkcji radnego); 


Radna  Joanna  PłaczekWrotniak Urząd  Skarbowy  poprosił  o wyjaśnienie,  gdyż  w złożonym  oświadczeniu 
majątkowym nastąpiło znaczne zmniejszenie wartości wykazanych nieruchomości. 


3) Działania podjęte w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w analizowanych oświadczeniach. 


Przekazano  w/w  osobom  wezwanie  organu  podatkowego  do  skorygowania  oraz  uzupełnienia  informacji 
zawartych w złożonych oświadczeniach majątkowych. 


4)  Poza  wymienionymi  osobami,  wszyscy  złożyli  oświadczenia  majątkowe  w ustawowym  terminie,  nie 
stwierdzono w nich żadnych uchybień ani nieprawidłowości. 
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UCHWAŁA NR XI/151/2011
RADY MIASTA WISŁY


z dnia 27 października 2011 r.


w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 
rok 


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. 
U.  Nr  142  poz.  1591  z 2001  roku)  w związku  z art.  41 ust.1,  2 i  5 ustawy  z dnia  26  października  1982  roku 
o wychowaniu  w trzeźwości  i przeciwdziałaniu  alkoholizmowi  (tj.  Dz.U.  Nr  70  poz.  473  z 2007  roku  ze 
zmianami) 


Rada Miasta Wisły, 
uchwala co następuje: 


§ 1. Przyjąć Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały. 


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisły. 


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od 01 stycznia 2012 roku. 


 


Przewodniczący Rady Miasta 
Wisły 


Janusz Podżorski
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Załącznik do Uchwały Nr XI/151/2011


Rady Miasta Wisły


z dnia 27 października 2011 r.


Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok 


Program jest częścią "Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007  2015" przyjętej 
uchwałą Rady Miasta Wisły nr VI/62/2007 z dnia 29 marca 2007 roku 
Mając na uwadze zapisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz kierunki 
wyznaczone w Narodowym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyznacza się 
następujące zadania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok. 


I. ZADANIA 


1) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. 


 


nr 
zadan
ia 


Opis  realizator 
termin 
realizacj
i 


Nakłady 
na 
realizację 
zadania 


1.1. 


Współpraca z instytucjami i organizacjami prowadzącymi 
działania w zakresie terapii i rehabilitacji osób uzależnionych, 
w tym z publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki 
zdrowotnej 


Urząd Miejski, Referat Spraw 
Obywatelskich i Obronnych 


cały rok 
2012 


zgodnie 
z planem 
finansowy
m 


1.2.  Szkolenia przedstawicieli różnych zawodów w celu podniesienia 
poziomu świadczonej pomocy osobom uzależnionym 


Urząd Miejski, Referat Spraw 
Obywatelskich i Obronnych, Komisja 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych 


cały rok 
2012 


zgodnie 
z planem 
finansowy
m 


1.3.  Pokrywanie kosztów dojazdu do poradni leczenia uzależnień  Urząd Miejski, Referat Spraw 
Obywatelskich i Obronnych 


cały rok 
2012 


zgodnie 
z planem 
finansowy
m 


2) Udzielanie  rodzinom,  w których  występują  problemy  alkoholowe  pomocy  psychospołecznej  i prawnej, 
w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie 


 


nr 
zadania
 


opis  realizator 
termin 
realizacj
i 


nakłady 
na 
realizację 
zadania 


2.1.  funkcjonowanie zespołu informacyjno  konsultacyjnego ds. rozwiązywania 
problemów rodziny 


Miejski Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej 


cały rok 
2012 


zgodnie 
z planem 
finansow
ym 


2.2.  Realizacja zdań wynikających z programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
Miejski Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej 


cały rok 
2012 


zgodnie 
z planem 
finansow
ym 


2.3.  Prowadzenie całości spraw związanych z funkcjonowaniem Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 


Urząd Miejski, 
Referat Spraw 
Obywatelskich 
i Obronnych 


cały rok 
2012 


zgodnie 
z planem 
finansow
ym 


2.3.1. 


Informowanie osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin 
o możliwościach uzyskania pomocy w specjalistycznych ośrodkach pomocy, 
prowadzenie działań o charakterze informacyjnym wobec osób nadużywających 
alkoholu 


Komisja 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych 


cały rok 
2012 


zgodnie 
z planem 
finansow
ym 


2.3.2. 
Prowadzenie postępowań o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego, w tym 
kierowanie osób wobec których prowadzone jest postępowanie na badanie do 
biegłego psychiatry i psychologa, oceniające stopień uzależnienia od alkoholu 


Komisja 
Rozwiązywania 
Problemów 


cały rok 
2012 


zgodnie 
z planem 
finansow
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Alkoholowych  ym 


2.3.3.  Kierowanie wniosków do sądu o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego 


Komisja 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych 


cały rok 
2012 


zgodnie 
z planem 
finansow
ym 


2.3.4. 


Współpraca w zakresie realizowanych zadań z Miejskim Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej, zespołem informacyjno  konsultacyjnym ds. rozwiązywania problemów 
rodziny, policją, prokuraturą, sądem, kuratorami sadowymi, organizacjami 
pozarządowymi 


Komisja 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych 


cały rok 
2012 


zgodnie 
z planem 
finansow
ym 


2.3.5.  Prowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych 


Komisja 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych 


cały rok 
2012 


zgodnie 
z planem 
finansow
ym 


3) Prowadzenie  profilaktycznej  działalności  informacyjnej  i edukacyjnej  w zakresie  rozwiązywania  problemów 
alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, 
a także  działań  na  rzecz  dożywiania  dzieci  uczestniczących  w pozalekcyjnych  programach  opiekuńczo
wychowawczych i socjoterapeutycznych 


 


nr 
zadania
 


opis  realizator 
termin 
realizacj
i 


nakłady 
na 
realizację 
zadania 


3.1. 
Realizacja programów profilaktycznych, w tym realizacja programów 
z zakresu przeciwdziałania przemocy oraz środowiskowych 
programów profilaktycznych 


Miejski Zespół 
Ekonomiczno  
Administracyjny Szkół, 
Urząd Miejski Referat 
Spraw Obywatelskich 
i Obronnych 


cały rok 
2012 


zgodnie 
z planem 
finansow
ym 


3.1.1.  Realizacja programów profilaktycznych w szkołach 
Miejski zespół 
Ekonomiczno
Administracyjny Szkół 


cały rok 
2012 


zgodnie 
z planem 
finansow
ym 


3.1.2.  Realizacja środowiskowych programów profilaktycznych 
Urząd Miejski, Referat 
Spraw Obywatelskich 
i Obronnych 


cały rok 
2012 


zgodnie 
z planem 
finansow
ym 


3.2. 


Dofinansowanie szkolnych programów profilaktycznych w części 
dotyczącej zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, 
poprzez przedłużenie pracy świetlic szkolnych oraz organizację zajęć 
pozalekcyjnych i zajęć wakacyjnych 


Miejski Zespół 
Ekonomiczno  
Administracyjny Szkół, 
Szkoły Podstawowe, 
Gimnazjum 


cały rok 
2012 


zgodnie 
z planem 
finansow
ym 


3.3.  Prowadzenie akcji dożywiania dzieci w szkołach  Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 


cały rok 
2012 


zgodnie 
z planem 
finansow
ym 


3.4. 


Przygotowanie bazy do prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych 
 remont boisk i obiektów sportowych, doposażenie i naprawa już 
istniejących placów zabaw, budowa nowych placów zabaw współpraca 
w tym zakresie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w tym 
przystąpienie do programu "Radosna Szkoła" 


Referat Promocji, 
Turystyki, Kultury 
i Sportu 


cały rok 
2012 


zgodnie 
z planem 
finansow
ym 


3.5.  Organizacja kolonii letniej 
Urząd Miejski, Referat 
Spraw Obywatelskich 
i Obronnych 


cały rok 
2012 


zgodnie 
z planem 
finansow
ym 


3.6.  Dofinansowanie zielonych szkół 
Urząd Miejski, Referat 
Spraw Obywatelskich 
i Obronnych 


cały rok 
2012 


zgodnie 
z planem 
finansow
ym 


3.7.  Prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej i integracyjno  
rekreacyjnej 


Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej, 
Zespół informacyjno
konsultacyjny ds. 
rozwiązywania 
problemów rodziny 


cały rok 
2012 


zgodnie 
z planem 
finansow
ym 
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3.8.  Przeprowadzenie diagnozy problemów uzależnień i przemocy 
w środowisku lokalnym 


Urząd Miejski, Referat 
Spraw Obywatelskich 
i Obronnych 


cały rok 
2012 


zgodnie 
z planem 
finansow
ym 


4) Wspomaganie  działalności  instytucji,  stowarzyszeń  i osób  fizycznych,  służącej  rozwiązywaniu  problemów 
alkoholowych 


 


nr 
zadan
ia 


opis  realizator 
termin 
realizacj
i 


nakłady 
na 
realizację 
zadania 


4.1. 
Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i osobami fizycznymi 
prowadzącymi działalność w zakresie rozwiązywania problemów 
alkoholowych w tym z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 


Urząd Miejski, Referat Promocji, 
Turystyki, Kultury i Sportu, Referat 
Spraw Obywatelskich i Obronnych 


cały rok 
2012 


zgodnie 
z planem 
finansowy
m 


5) Podejmowanie  interwencji  w związku  z naruszeniem  przepisów  określonych  w art.  131 i  15  ustawy  oraz 
występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego 


 
nr 
zadan
ia 


opis  realizator 
termin 
realizacj
i 


nakłady na 
realizację 
zadania 


5.1. 
Interwencja w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 
ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela 
publicznego 


Komisja Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych 


cały rok 
2012 


zgodnie 
z planem 
finansowym 


II. Plan finansowy na 2011 rok 


851  OCHRONA ZDROWIA 85154  PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 


 
rodzaj wydatków  kwota wydatków 
razem wszystkie wydatki  656200 
wydatki bieżące w tym:  574200 
 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  182100 
 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  335100 
 wydatki na dotacje na zadania bieżące  12000 
w tym dotacje dla jst  6000 
w tym dotacje dla organizacji pozarządowych  6000 
 świadczenia na rzecz osób fizycznych  45000 
wydatki majątkowe  82000 
 inwestycje i zakupy inwestycyjne własne  82000 


1) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. 


 
nr 
zadan
ia 


rodzaj wydatków 
kwota 


wydatków
 


1.1.  Współpraca z instytucjami i organizacjami prowadzącymi działania w zakresie terapii i rehabilitacji osób 
uzależnionych, w tym z publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej 


1.2.  Szkolenia przedstawicieli różnych zawodów w celu podniesienia poziomu świadczonej pomocy osobom 
uzależnionym 


1.3.  Pokrywanie kosztów dojazdu do poradni leczenia uzależnień 
razem wszystkie wydatki na zadania nr 1.1. , nr 1.2., nr 1.3  2000 
wydatki bieżące w tym:  2000 
 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  2000 


2) Udzielanie  rodzinom,  w których  występują  problemy  alkoholowe  pomocy  psychospołecznej  i prawnej, 
w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie 
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nr zadania  Opis zadania i rodzaj wydatków  kwota wydatków 
2.1.  funkcjonowanie zespołu informacyjno  konsultacyjnego ds. rozwiązywania problemów rodziny 


razem wszystkie wydatki  227700 
wydatki bieżące w tym:  227700 
 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  33700 
 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  194000 


2.2.  Realizacja zdań wynikających z programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
razem wszystkie wydatki  5000 
wydatki bieżące w tym:  5000 
 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  5000 


2.3.  Prowadzenie całości spraw związanych z funkcjonowaniem Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych 
razem wszystkie wydatki  27000 
wydatki bieżące w tym:  27000 
 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  9000 
 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  18000 


3) Prowadzenie  profilaktycznej  działalności  informacyjnej  i edukacyjnej  w zakresie  rozwiązywania  problemów 
alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, 
a także  działań  na  rzecz  dożywiania  dzieci  uczestniczących  w pozalekcyjnych  programach  opiekuńczo
wychowawczych i socjoterapeutycznych 


 
nr 
zadania
 


Opis zadania i rodzaj wydatków 
kwota 


wydatkó
w 


3.1.  Realizacja programów profilaktycznych, w tym realizacja programów z zakresu przeciwdziałania przemocy oraz 
środowiskowych programów profilaktycznych 


3.1.1.  Realizacja programów profilaktycznych w szkołach 
razem wszystkie wydatki  8000 
wydatki bieżące w tym:  8000 
 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  8000 


3.1.2.  Realizacja środowiskowych programów profilaktycznych 
razem wszystkie wydatki  2000 
wydatki bieżące w tym:  2000 
 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  2000 


3.2. 
Dofinansowanie szkolnych programów profilaktycznych w części dotyczącej zagospodarowania czasu wolnego dzieci 
i młodzieży, poprzez przedłużenie pracy świetlic szkolnych oraz organizację zajęć pozalekcyjnych i zajęć 
wakacyjnych 


  razem wszystkie wydatki  140300 
  wydatki bieżące w tym:  140300 
   wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  24900 
   wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  115400 
3.3.  Prowadzenie akcji dożywiania dzieci w szkołach   


razem wszystkie wydatki  45000 
wydatki bieżące w tym:  45000 
 świadczenia na rzecz osób fizycznych  45000 


3.4. 
Przygotowanie bazy do prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych  remont boisk i obiektów sportowych, 
doposażenie i naprawa już istniejących placów zabaw, budowa nowych placów zabaw współpraca w tym zakresie 
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w tym przystąpienie do programu "Radosna Szkoła" 
razem wszystkie wydatki  112000 
wydatki bieżące w tym: 
 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  30000 
inwestycje i zakupy inwestycyjne  82000 


3.5.  Organizacja kolonii letniej 
razem wszystkie wydatki  55200 
wydatki bieżące w tym  55200 
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 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  47500 
 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  7700 


3.6.  Dofinansowanie zielonych szkół 
razem wszystkie wydatki  10000 
wydatki bieżące w tym:  10000 
 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  10000 


3.7.  Prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej i integracyjno  rekreacyjnej 
wydatki związane z realizacją zadania pokrywane będą ze środków przeznaczonych na finansowanie działalności 
zespołu informacyjnokonsultacyjnego ds. rozwiązywania problemów rodziny 


3.8.  Przeprowadzenie diagnozy problemów uzależnień i przemocy w środowisku lokalnym 
  razem wszystkie wydatki  10000 
  wydatki bieżące w tym:  10000 
   wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  10000 


4) Wspomaganie  działalności  instytucji,  stowarzyszeń  i osób  fizycznych,  służącej  rozwiązywaniu  problemów 
alkoholowych 


 


nr zadania  opis zadania i rodzaj wydatków 
kwota 
wydatk


ów 


4.1. 
Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i osobami fizycznymi prowadzącymi 
działalność w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w tym z innymi jednostkami 
samorządu terytorialnego 
razem wszystkie wydatki  12000 
wydatki bieżące w tym:  12000 
 dotacje dla organizacji pozarządowych  6000 
 dotacje dla JST  6000 


5) Podejmowanie  interwencji  w związku  z naruszeniem  przepisów  określonych  w art.  131  i 15  ustawy  oraz 
występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego 


 
nr 
zadania
 


opis zadania i rodzaj wydatków 
kwota 


wydatków 


5.1.  Interwencja w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz 
występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego 


  razem wszystkie wydatki  0,00 


III. Zasady wynagradzania członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 


1. Członkowie  Komisji  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  otrzymują  wynagrodzenie  w wysokości 
100 zł za każdą z następujących czynności: 


1) udział w posiedzeniu komisji 


2) reprezentowanie spraw związanych z zastosowaniem obowiązku leczenia odwykowego przed sądem 


3) udział w szkoleniu 


4) przeprowadzenie 2 działań o charakterze interwencyjnym wobec osób nadużywających alkoholu 


5) przeprowadzenie kontroli punktu sprzedaży napojów alkoholowych 


2. Przewodniczący  Komisji  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  na  pierwszym  posiedzeniu  komisji 
w 2012 roku wyznacza z członków komisji 1 osobę, która pełnić będzie funkcję sekretarza komisji. 


3. Zakres  obowiązków  sekretarza  określa  Przewodniczący  Komisji  i przekazuje  sekretarzowi  w formie 
pisemnej na pierwszym posiedzeniu komisji. 


4. Osoba  pełniąca  funkcję  sekretarza  otrzymuje  oprócz wynagrodzenia,  o którym mowa w pkt.  1 dodatkowe 
wynagrodzenie w wysokości 250 zł brutto miesięcznie. 







