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P r o t o k ó ł nr XIV/12 

z sesji Rady Miasta Wisły odbytej w dniu 26 stycznia 2012 roku, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Wiśle 
od godz. 14.00 – 18.00. 

O b e c n i: 11 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, Skarbnik 
Miasta Dorota Pilch, Z-ca Skarbnika Miasta Damian Cieślar, Przewodniczący Zarządów Osiedli zgodnie z listą 
obecności, kierownicy referatów i samorządowych jednostek organizacyjnych miasta, starosta cieszyński Jerzy 
Nogowczyk. 

Porządek obrad 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad (ewentualne zmiany). 

3. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Miasta z dnia 24 listopada 2011r. i z XIII sesji Rady Miasta z dnia  22 
grudnia 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. Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady Miasta na 2012r. 

9. Koncepcja rozwoju miasta Wisły na lata 2012-2014r. 

10. Stan przygotowania do realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w planie budżetu miasta na rok 2012. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/548/2010 Rady Miasta Wisły z dnia 29 kwietnia 
2010 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasentów, określenia 
wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień w opłacie. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta Wisły na rok 2013 
środków stanowiących fundusz sołecki. 

13. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2011r. 

14. Przyjęcie protokołu z kontroli w sprawie warunków i realizacji umowy zawartej na remont fragmentu drogi 
powiatowej w Jaworniku w ramach przetargu zgodnie z uchwałą Rady Miasta nr XIII/192/2011z 22 grudnia 
2011r. 

15. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmiany uchwały Rady Miasta Wisły Nr XXXXV/555/2010 z dnia 27 maja 2010 w sprawie uchwalenia 
regulaminu targowiska miejskiego położonego w Wiśle na placu handlowym, 

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wisły, 

c) zmiany budżetu Miasta Wisły na rok 2012, 

d) zamiaru przekształcenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wisła. 

16. Udzielenie odpowiedzi na pismo Dyrektora NZOZ Dziechcinka Pana Stanisława Ranosza. 

17. Interpelacje i zapytania. 

18. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania. 

19. Komunikaty i informacje 

20. Wolne wnioski. 

21. Zamknięcie obrad sesji. 
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AD. 1. 

Przewodniczący Rady Janusz Podżorski otworzył XIV sesję Rady Miasta i powitał wszystkich Radnych, 
Przewodniczących Zarządów Osiedli, Burmistrza Miasta, Zastępcę Burmistrza, Sekretarza Miasta, Skarbników 
Miasta, kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych, kierowników referatów i pracowników 
Urzędu Miejskiego oraz starostę cieszyńskiego Pana Jerzego Nogowczyka. Zwracając się do starosty 
pogratulował wyboru na zaszczytne stanowisko, życząc sukcesów w pracy, wyraził nadzieję, że będzie pamiętał 
o Wiśle. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że miał przyjemność gratulować staroście w dniu wyboru. 
Wyraził nadzieję na dobrą współpracę samorządu powiatowego i miejskiego, na wzajemne wspieranie swoich 
działań. 

Przewodniczący Rady Janusz Podżorski oświadczył, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu 
uczestniczy 10 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 poprosił o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 
XI/146/2011 Rady Miasta Wisły z dnia 27 października  2011r. w sprawie określenia wysokości dziennych 
stawek opłaty miejscowej, zarządzania poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów 
i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej. 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski wprowadził projekt uchwały do porządku obrad 
w punkcie 15 e. Powiedział, że jest przygotowany również projekt uchwały w sprawie wystąpienia z apelem 
w sprawie remontu mostu nad rzeką Wisła w ciągu DW 942 w Wiśle Nowa Osada. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że wystąpił do Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie 
remontu mostu, odpowiedź stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Poprosił w związku z tym o odłożenie do 
marca podejmowanie uchwały, ponieważ są umówione spotkania z Dyrektorem Taborem w Wiśle, 
z Wicemarszałkiem Sejmiku Wojewódzkiego. Jeśli rozmowy nie przyniosą oczekiwanych efektów to wówczas 
burmistrz prosiłby Radę o podjęcie tej uchwały. 

Radna Ewa Sitkiewicz zapytała czy burmistrz spodziewa się, że ta uchwała mogłoby zaszkodzić 
w rozmowach. Powiedziała, że wysłanie tego pisma odbiera jako wsparcie, jako zasygnalizowanie problemu. 
Zauważyła, że nie jest to atak w niczyją stronę, nie miałoby też nikogo negatywnie nastawiać. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że wcześniej wyraził swoje zdanie, ponowił prośbę o odłożenie 
w czasie podejmowania tej uchwały ze względu na umówione spotkania. Podkreślił, że jego odczucie jest takie, 
że rozmowy przed korespondencja pisemną odnoszą czasem większy skutek. 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski zaproponował, żeby wprowadzić do porządku obrad 
kolejno projekty uchwał. Zapytał, kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały dotyczącej 
inkasa w punkcie 15 e. 

Rada w głosowaniu 10 „za” jednogłośnie zaakceptowała wprowadzenie do porządku obrad projektu tej 
uchwały. 

Następnie Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski zapytał kto jest za wprowadzeniem do 
porządku obrad projektu uchwały w sprawie wystąpienia z apelem w sprawie remontu mostu nad rzeką Wisła 
w ciągu DW 942 w Wiśle Nowa Osada. 

Rada w głosowaniu 1 „za” i 9 „wstrzymujących się” wprowadziła do porządku obrad również drugi projekt 
uchwały. 

Radna Joanna Nogowczyk wyraziła obawy dotyczące przekroczenia procedur, ponieważ zmiany 
w porządku obrad powinny być wprowadzone bezwzględną większością głosów. 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski powiedział, że zgodnie ze stanowiskiem pani radczyni, 
bezwzględna większość obowiązuje przy zmianie wcześniej przyjętego porządku obrad, przy zmianie porządku 
w trakcie trwania sesji. 
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Dyskusja na temat bezwzględnej większości podczas głosowania. 

Radca prawny Elżbieta Pagieła powiedziała, że najpierw należy zatwierdzić porządek obrad, a potem 
wprowadzić zmiany. W momencie otwarcia sesji przez przewodniczącego nie ma jeszcze ustalonego porządku 
obrad. Porządek obrad proponuje przewodniczący, natomiast później jest przyjmowany i jeżeli jest przyjęty to 
można do niego wprowadzać zmiany. 

Radny Tomasz Bujok zauważył, że w takim razie do tej pory procedura zmiany w porządku obrad odbywała 
się w sposób niewłaściwy. 

Radca prawny Elżbieta Pagieła powiedziała, że w Regulaminie Pracy Rady jest trochę inne uregulowanie 
niż w przepisach, zacytowała § 24. Podkreśliła, że do tej pory porządek obrad był przyjmowany i zmieniamy 
w sposób właściwy. 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski zapytał kto jest za przyjęcie porządku obrad w wersji 
zmienionej. 

W głosowaniu udział wzięło 10 Radnych, Rada Miasta w głosowaniu 9 „za” i 1 „wstrzymujący się” przyjęła 
zmieniony porządek obrad. 

AD. 3. 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski zapytał czy ktoś wnosi uwagi do protokołu z XII sesji 
Rady Miasta z dnia 24 listopada 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 
protokół z XII sesji Rady Miasta. 

W głosowaniu wzięło udział 10 Radnych. Protokół z XII sesji Rady Miasta Wisły został przyjęty 
jednogłośnie. 

Następnie zapytał czy ktoś wnosi uwagi do protokołu z XIII sesji Rady Miasta z dnia 22 grudnia 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 protokół z XIII sesji Rady Miasta. 

W głosowaniu wzięło udział 10 Radnych. Protokół z XIII sesji Rady Miasta Wisły został przyjęty 
jednogłośnie. 

AD. 4 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski rozpoczynając kolejny punkt porządku obrad oddał głos 
Panu Staroście. 

Do obrad dołączyła Radna Grażyna Pruska. 

Starosta Cieszyński Jerzy Nogowczyk podziękował za zaproszenie, za ciepłe przyjęcie, przyznał, że 
planował uczestnictwo w jednej z wcześniejszych sesji, stwierdził jednak, że domknąć ramy czasowe jest 
równie trudno jak budżet. Podziękował burmistrzowi za uczestnictwo w sesji, na której został starostą. 
Powiedział, że przedstawi kilka informacji istotnych dla powiatu jak również dla mieszkańców Wisły. 
Powiedział, że powiat jest w trakcie zamykania roku 2011, a tworzenia planu finansowego na rok 2012 dla 
Szpitala Śląskiego, po kontraktacji oddziałów, która wiąże się ze zmianą statutu szpitala i dopasowaniem 
struktury organizacyjnej szpitala do oddziałów istniejących i zakontraktowanych. Łączny kontrakt szpitala jest 
wyższy o około 4 miliony złotych w stosunku do roku poprzedniego, co pozwala na umiarkowany optymizm. 
Szpital działa w nowych ramach prawnych czyli zgodnie z ustawą o działalności leczniczej, co oznacza tyle, że 
stratę szpitala może pokryć powiat jako organ prowadzący. Jeśli strata nie zostanie pokryta to szpital z mocy 
prawa przekształca się w spółkę prawa handlowego. W roku ubiegłym szpital przeszedł procedurę 
akredytacyjną, co oznacza, że wszystkie kontakty z pacjentem w obrębie szpitala są poddane określonym 
normom i standardom. Szpital pod względem tak wizualnym, jak i jakości świadczonych usług należy do 
lepszych w Polsce. 

Powiedział, że sprawą istotną dla powiatu z punktu widzenia budżetu jest opieka społeczna. Na terenie Wisły 
nie jest zlokalizowany żaden z domów pomocy społecznej. Powiat na ośrodek wsparcia i ośrodek interwencji 
kryzysowej przekazuje 50% kosztów tj. około 100 tysięcy zł, pozostałą część przekazują gminy powiatu 
cieszyńskiego. 

Kolejną ważną sprawą w powiecie jest oświata, w tym dziale są również ujęte schroniska młodzieżowe: 
w Wiśle Malince „Granit”, drugie w Istebnej na Zaolziu. W ramach powiatu jest rozważane dalsze 
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funkcjonowanie tych schronisk, które w związku ze mienionymi przepisami wymagają ogromnych nakładów. 
Decyzje jednak jeszcze nie zapadły. 

Kolejną ważną sprawą, która w tym roku zajmuje w budżecie mniejszy udział niż w latach poprzednich, jest 
stan dróg powiatowych i wojewódzkich. Powiedział, że na ten i przyszły rok zaplanowano w budżecie powiatu 
remont ul. Czarne na odcinku 3 km oraz ul. Górnośląskiej. W planie remontu dróg czyli tak zwanych nakładek 
zaplanowano dokończenie ul. Jawornik na odcinku pół kilometra. Jednak na nakładki jest w tym roku 
zaplanowany tylko milion złotych, dla porównania w roku poprzednim było 3 miliony. Dlatego jest tu pewnego 
konkurencja między gminami, a ul. Jawornik nie wygląda najgorzej w porównaniu z innymi. 

Odnosząc się do spraw poruszanych na sesji, w której uczestniczył radny powiatowy Jerzy Malik, powiedział, 
że remont mostu w Nowej Osadzie jest zaplanowany w budżecie, ale budżet nie jest jeszcze zatwierdzony. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek wspomniał o piśmie z Zarządu Dróg Wojewódzkim, w którym jest 
zapewnienie, że pierwszym kwartale ma być złożona dokumentacja o pozwolenie na budowę. W następnym 
etapie będą przyznawane środki. 

Starosta Cieszyński Jerzy Nogowczyk zauważył, że w takim razie odpowiedź jest jednoznaczna. 
Powiedział, że w tym roku powiat zakupi zamiatarkę i kosiarkę do poboczy, co powinno poprawić wygląd dróg 
wojewódzkich. Znaki poziome są wykonywane raz na dwa lata, w roku 2012 takie malowanie nie będzie miało 
miejsca z wyjątkiem usług gwarancyjnych. W przyszłym roku malowanie nie będzie miało miejsca w środku 
sezonu letniego, co jest dobrym rozwiązaniem tylko w miastach, które na okres lata pustoszeją. Powiedział, że 
w sprawie poręczy przy ul. 1 Maja „pod brzegiem” mogą paść propozycje ze strony powiatu, jednak 
z deklaracjami wolałby poczekać na powiatową radę pracy, która spotka się końcem stycznia. 

Starosta zapewnił ze swej strony życzliwość w stosunku do Wisły, powiedział, że ważna jest współpraca 
z Urzędem i Panem Burmistrzem. Powiedział, że czasem trudne, beznadziejne sprawy, jak na przykład 
zamknięcie drogi DK-81 na poziomie Wiślicy, udaje się rozwiązać dzięki współpracy. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że z Panem Starostą spotykali się już niejednokrotnie omawiali 
różne sprawy, jak temat balustrad „pod brzegiem”. Wyraził nadzieję, na dobrą współpracę. 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski poprosił o dalsze zapytania do Gościa. 

Radna Grażyna Pruska zapytała o dofinansowanie dla szpitala, w związku z niepokojącymi informacjami, 
które pojawiły się w mediach w grudniu. 

Starosta Cieszyński Jerzy Nogowczyk powiedział, że problemy pojawiły się na poszczególnych oddziałach: 
chirurgicznym dla dzieci, chirurgii urazowo-ortopedycznej, okulistycznym, geriatrycznym, urologicznym, 
nefrologicznym, anestezjologii i intensywnej terapii. Problem polegał na tym, że zgodnie z rozstrzygnięciem 
NFZ, szpital otrzymywał tylko jedną trzecią potrzebnych środków na dane usługi. W związku z tym miała 
miejsce pikieta, która mimo Następnie wyjaśnił zasady kontraktowania. 

Pojawiła się informacja, że szpitalny oddział ratunkowy dostanie 11 zł za dzień, okazało się, że był to błąd 
w druku, bo było faktycznie przyznane 11.000 zł, co napawa umiarkowanym optymizmem. Łącznie szpital 
otrzymał o 4 miliony złotych więcej niż w roku ubiegłym, ale wchodzą dodatkowe ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej szpitali, które stanowią duże obciążenie. Do końca ubiegłego roku szpital miał 
możliwość nieodpłatnego korzystania z leków, którym dobiegał termin ważności, co stanowiło oszczędności 
rzędu 50 tysięcy złotych. Podkreślił, że obowiązuje nowa ustawa o działalności leczniczej, co stwarza nowe 
warunki prawne dla działalności szpitala. 

Radna Ewa Sitkiewicz zapytała, czy prawdziwa jest informacja, iż w Wiśle może powstać sala 
gimnastyczna dla Liceum Ogólnokształcącego 

Starosta Cieszyński Jerzy Nogowczyk przypomniał, ze Starostwo kupiło teren z przeznaczeniem na budowę 
sali gimnastycznej od spółdzielni mieszkaniowej. Umowa ma termin zawity, to znaczy jeśli do pięciu lat sala 
nie powstanie to spółdzielnia odkupi działkę od powiatu po cenie z przed pięciu lat. W budżecie powiatu nie 
zabezpieczono środków na budowę sali gimnastycznej, choć Komisja Edukacji o to wnioskowała. Podstawowy 
projekt kosztuje 5-6 milionów, nie możliwości pozyskania środków zewnętrznych na ten cel. Zestandaryzowany 
projekt budził wątpliwości między innymi pod względem konstrukcji dachu, który na tego typu obiektach jest 
w kształcie kopuły, co nie do końca koresponduje z zapisami w planie przestrzennym zagospodarowania, które 
mówią o nachyleniu dachu pod kątem 450 . Aktualnie przystąpiono do szacowania realnego kosztu budowy tego 
obiektu, który jest na pewno potrzebny. 
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Radna Ewa Sitkiewicz zauważyła, że nowa hala nie do końca zabezpiecza potrzeby. 

Starosta Cieszyński Jerzy Nogowczyk potwierdził, że ma informację, iż hala jest wykorzystywana od rana, 
aż do godzin późno wieczornych. Zwrócił uwagę na mało optymistyczną demografię w szkolnictwie. 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski w związku z brakiem dalszych pytań, serdecznie 
podziękował Panu Staroście za przybycie na sesję. 

PRZERWA W OBRADACH. 

AD. 5 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski powiedział, że sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza 
było dostępne w Biurze Rady, udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Wisły oraz wszyscy Radni 
otrzymali je drogą elektroniczną, sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Pytania do sprawozdania 
będzie można zadawać w punkcie 17. 

AD. 6 

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

Sprawozdanie z działalności Komisji Kultury, Turystyki, Promocji, Sportu przedstawione 
przez Przewodniczącą Komisji Radną Grażynę Pruską stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Radna Joanna Płaczek-Wrotniak zapytała do jakich wniosków doszli członkowie Komisji jeśli chodzi 
o tworzenie nowych sekcji w Wiśle. 

Radna Grażyna Pruska powiedziała, że na razie nie ma możliwości tworzenia nowych sekcji sportowych, 
a zainteresowanie jest też niewielkie. Nauczyciele w ramach programu, w związku z nowa podstawą 
programową, mogą takie zajęcia organizować. Powiedziała, że nowe sekcje mogłyby być tworzone przez kluby 
sportowe, a nie przez szkoły. 

Radna Joanna Płaczek-Wrotniak zapytała czy Komisja zauważyła braki lokalowe, za mało sal na 
organizację klubowych spotkań. 

Radna Grażyna Pruska powiedziała, że brak sali gimnastycznej jest na pewno dotkliwy w Czarnym, mała 
sala w Malince. Nowa hala w Centrum nie za bardzo rozwiązała problemy z brakiem miejsca dla Zespołu Szkół 
Nr 1, ponieważ pierwszeństwo jest dla klas sportowych. 

Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego, 
Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa Radny Bronisław Pinkas przedstawił sprawozdanie, które 
stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawione przez Przewodniczącą Komisji Radną 
Joannę Nogowczyk stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Miasta przedstawione 
przez Przewodniczącego Komisji Radnego Jerzego Mitręgę stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych przedstawione 
przez Przewodniczącą Radną Ewę Sitkiewicz stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

AD. 7 

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

Radna Joanna Nogowczyk uzupełniając Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej powiedziała, że w dniu 13 
stycznia członkowi komisji uczestniczyli w Katowicach w szkoleniu „Komisja rewizyjna jako źródło kontroli 
wewnętrznej”. 

AD. 8 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski rozpoczynając kolejny punkt porządku obrad 
„Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady Miasta na 2012r.” powiedział, że wszyscy otrzymali ustalone przez 
komisje plany pracy na ten rok. Zapytał kto jest za przyjęciem planów pracy wszystkich komisji Rady Miasta. 
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W głosowaniu wzięło udział 11 Radnych. Rada wgłosowaniu: 11 „za” – jednogłośnieprzyjęła plany pracy 
komisji, które stanowią załączniki nr 10a, 10b, 10c i 10 d do protokołu. 

AD. 9 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski powiedział, że materiał do tematu: „Koncepcja rozwoju 
miasta Wisły na lata 2012-2014r.” został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji, zapewnił, że jeśli ktoś 
chciałby zadać pytanie czy czegoś się dowiedzieć to na pewno odpowiedź zostanie udzielona. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że przedstawione materiały zostały opracowane na podstawie 
założonej wcześniej „Koncepcji rozwoju miasta na lata 2007-2015”, z czego część została już wykonana. 
Podkreślił, że wspólnie trzeba w taki sposób dostosowywać budżet, żeby móc skorzystać ze środków unijnych, 
jeśli takie się pojawią na lata 2014-2020. Powiedział, że sytuacja budżetowa jest stabilna, ale inwestycje muszą 
być realnie przeprowadzane w taki sposób, żeby wskaźniki pozwalały na późniejsze skorzystanie ze środków 
zewnętrznych. 

Radna Joanna Płaczek-Wrotniak wyraziła nadzieję, że jeśli środki się pojawią na lata 2014-2020 to 
możliwa będzie realizacji wniosku komisji o utworzenie domu dziennego pobytu dla seniorów. 

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Nr 1 Anna Śliwka zapytała orozwój monitoringu i budowę obwodnicy. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że na ten rok nie zaplanowano funduszy na rozwój 
monitoringu, natomiast na pewno konieczna jest jego dalsza rozbudowa. Odnosząc się do budowy obwodnicy 
powiedział, że przez poprzednią Radę obwodnica została zdjęta ze studium, dlatego nie jest możliwe jej 
wpisanie do nowego, opracowywanego planu przestrzennego zagospodarowania. Po spotkaniu z mieszkańcami, 
którzy mieli tereny przez 20-30 lat zablokowane pod budowę obwodnicy, teraz chcieliby te tereny 
zagospodarować w inny sposób, można powiedzieć, że obwodnicy nie będzie. Burmistrz powiedział, że jego 
zdaniem realnie będzie można obwodnicę wybudować do Jawornika. 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski powiedział, że w ostatnim numerze „Wspólnoty” jest 
ciekawy artykuł o gminach, które korzystały z funduszy europejskich, a teraz mają zarządy komisaryczne 
w związku z ich sytuacją budżetową. 

Zapytał kto jest za przyjęciem „Koncepcji rozwoju miasta Wisły na lata 2012-2014r.” w wersji 
przedstawionej. 

W głosowaniu wzięło udział 11 Radnych. Rada w głosowaniu: 9 „za” i 2 „wstrzymujące się” przyjęła 
materiał, który stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

AD. 10 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski zapytał czy są pytania do tematu „Stan przygotowania do 
realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w planie budżetu miasta na rok 2012”, który również był omówiony na 
wspólnych komisjach w dniu 24 stycznia. 

Radna Joanna Płaczek-Wrotniak zapytała czy ujęto nazwy ulic, które będą brane pod uwagę w tym etapie 
rozbudowy sieci kanalizacyjnej. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że ulice do IV etapu rozbudowy sieci kanalizacyjnej będą 
Radzie proponowane. 

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Środowiska Ewa Ples powiedziała, że mapa aglomeracji 
Wisły przedstawiająca istniejącą sieć kanalizacyjną, sieć w trakcie budowy oraz miejsca gdzie będą budowane 
nowe odcinki sieci zostanie przedstawiona na Komisję Gospodarki Komunalnej … w lutym. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek zapewnił, że materiał zostanie przekazany wszystkim radnym, nie tylko 
członkom Komisji Gospodarki Komunalnej. 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski zapytał kto jest za przyjęciem materiału w wersji 
przedstawionej. 

W głosowaniu wzięło udział 11 Radnych. Rada w głosowaniu: 11 „za” - jednogłośnie przyjęła materiał, który 
stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

AD. 11 
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Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski rozpoczął kolejny punkt porządku obrad tj. podjęcie 
uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/548/2010 Rady Miasta Wisły z dnia 29 kwietnia 2010 r. 
w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasentów, określenia wysokości 
wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień w opłacie i poprosił Burmistrza o wprowadzenie do tematu. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że materiał został szczegółowo omówiony na wspólnym 
posiedzeniu komisji, jeśli są dalsze pytania to poprosił o ich zadawanie, zapewnił, że nie pozostaną bez 
odpowiedzi. 

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

Radny Tomasz Bujok zapytał czy rzeczywiście na Placu Hoffa nie będzie wymagana decyzja o zajęciu pasa 
drogowego. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że tam gdzie jest wymagana decyzja to będzie wymagana. 

Zastępca Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej Krzysztof Sztajnert powiedział, że w chwili 
obecnej ciąg ul. 1 Maja jest traktowany jako droga i tutaj są wymagane decyzje o zajęciu pasa drogowego, 
natomiast Plac Hoffa nie jest traktowany jako droga. 

Radny Tomasz Bujok powiedział, że ma wątpliwość, że jeśli ktoś stawia stoisko na ul. 1 Maja od muzeum 
w górę to musi mieć decyzję na każde stoisko, a dla stoisk usytuowanych na rynku takich decyzji już nie trzeba. 
Zauważył, że jest to na pewno ułatwienie dla handlujących na Placu Hoffa. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że miejsca będzie wskazywał inkasent i będzie pilnował, żeby 
wszystko odbywało się zgodnie z prawem. 

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

W głosowaniu wzięło udział 11 Radnych. Rada w głosowaniu: 10 „za” i 1 „wstrzymujący się” przyjęła 
przedstawiony projekt uchwały. 

Uchwała nr XIV/196/2012 stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

AD. 12 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski powiedział, że temat podjęcie uchwały w sprawie 
niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta Wisły na rok 2013 środków stanowiących fundusz 
sołecki był omówiony, jednak z uwagi na obecnych przewodniczących zarządów osiedli poprosił o rozwinięcie 
tematu. 

Zastępca Skarbnika Damian Cieślar powiedział, żeod 2009 roku obowiązuje ustawa o funduszu sołeckim. 
W budżecie gmin wyodrębnia się fundusz sołecki na realizowanie zadań gminy przez jednostki organizacyjne 
gminy, na przykład sołectwa, dzielnice czy osiedla. Jednak w naszej ocenie ta ustawa dotyczy raczej większych 
miejscowości. W momencie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie nastąpiło by również przekazanie 
pełnej odpowiedzialności za wydatkowanie, za sprawozdawczość, za księgowość. Powiedział, że w budżecie 
jest pula 21.000 zł na wszystkie zarządy czyli po 3.000 zł na każdy zarząd osiedla. 

Radny Tomasz Bujok powiedział, że kiedyś ze strony przewodniczących był wniosek, żeby taki fundusz 
utworzyć, jeśli jednak teraz stanowisko jest takie, żeby go nie tworzyć to sprawa jest jasna. 

Przewodniczący Zarządów Osiedli wypowiedzieli się, że wyodrębnianie funduszu, a potem jego prowadzenie 
w zarządach byłoby problematyczne. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Radna 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 11 Radnych. Rada w głosowaniu: 11 „za” - jednogłośnie przyjęła przedstawiony 
projekt uchwały 

Uchwała nr XIV/197/2012 stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

AD. 13 
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Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski powiedział, że „Sprawozdanie z działalności Komisji 
Rewizyjnej za rok 2011r.” zostało bardzo porządnie i dokładnie przygotowane. W związku z brakiem pytań do 
sprawozdania poddał je pod głosowanie. 

W głosowaniu wzięło udział 11 Radnych. Głosowanie: 11 „za” - jednogłośnie przyjęła przedstawione 
„Sprawozdanie…”, które stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

AD. 14 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski powiedział, że przygotowany protokół z kontroli 
w sprawie warunków i realizacji umowy zawartej na remont fragmentu drogi powiatowej w Jaworniku 
w ramach przetargu zgodnie z uchwałą Rady Miasta nr XIII/192/2011z 22 grudnia 2011r. jest wynikiem 
zlecenia, na poprzedniej sesji, przeprowadzenia tej kontroli Komisji Rewizyjnej. 

Radna Joanna Nogowczyk powiedziała, że Komisja Rewizyjna zgodnie z uchwałą Nr XIII/192/2011 Rady 
Miasta Wisły z 22 grudnia przeprowadziła kontrolę, której odzwierciedleniem jest protokół, którego kopię 
wszyscy radni otrzymali . 

Radna Grażyna Pruska zapytała w jaki sposób konstruować umowę, żeby w przyszłości uniknąć takiej 
sytuacji, kiedy trzeba ponownie płacić za wykonaną usługę. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, iż ma nadzieję, że taka sytuacja nie będzie miała miejsca. 
Powiedział, że w umowach zmieniono pewne zapisy, wprowadzono zapisy o cesjach. Wyraził nadzieję, że 
z zaistniałej sytuacji wyciągnięto wnioski i taka sytuacja nie będzie już miała miejsca. 

Radna Ewa Sitkiewicz zauważyła, że pewne zasoby finansowe utracono, przypomniała o konsekwencjach 
jakie zostały wyciągnięte w stosunku do Dyrektora Wiślańskiego Centrum Kultury, kiedy zniknęło 30 tysięcy 
złotych. Zapytała jakie konsekwencje zamierza wyciągnąć Burmistrz wobec osoby odpowiedzialnej, po utracie 
z budżetu 250 tysięcy złotych. Podkreśliła, że zależy jej na zachowaniu pewnych proporcji. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że nie odpowie teraz, ponieważ musiałby zasięgnąć opinii 
prawnej jakie sankcje może wyciągnąć wobec Burmistrza poprzedniej kadencji. Zauważył, że przytoczone 
sytuacje nie są analogiczne, ponieważ Wiślańskie Centrum Kultury jest jednostką, w której odpowiedzialność 
ponosi dyrektor, natomiast za pracę Urzędu odpowiedzialność ponosi Burmistrz. 

Radna Ewa Sitkiewicz zauważyła, że w takim razie praca wszystkich kierowników w Urzędzie nie jest 
obciążona żadną odpowiedzialnością. Stwierdziła, że protokoły z odbioru nie były podpisane przez Burmistrza. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że jest to sytuacja zastana, starał się ze swej strony, żeby 
obciążenia dla miasta były jak najmniejsze, dzięki im zapłacono 250 zamiast 420 tysięcy złotych. Podkreślił, że 
odpowiedzialność ponoszą osoby podpisane czyli Burmistrz i Skarbnik, stwierdził, że nie myślał o wyciąganiu 
konsekwencji od poprzedniej ekipy. 

Radna Ewa Sitkiewicz powiedziała, że dziwi się dualizmowi takiego postępowania. Powiedziała, że liczy na 
to, iż Burmistrz dotrzyma obietnicy złożonej na wspólnym posiedzeniu komisji i wykaże, w którym momencie 
członkowie rady zostali poinformowani o przesunięciu środków finansowych na zapłatę wierzytelności. Radna 
stwierdziła, że nie przypomina sobie, że taką informację przekazano, wyraziła swoje zaniepokojenie tym 
faktem. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że pamięta swoje słowa i informację przedstawi. Równocześnie 
zapewnił, że nie wyszedł poza swoje kompetencje. 

Radna Joanna Nogowczyk powiedziała, że zespół kontrolujący stwierdził, że kwota 250 tysięcy złotych 
była wynikiem negocjacji. Powiedziała, że kwota została przeniesiona między rozdziałami zarządzeniami 
Burmistrza. Rada nie ma w swoich kompetencjach podważania zarządzeń, natomiast informacja 
o zarządzeniach jest przekazywana Radzie. W materiałach kontroli są dokumenty potwierdzające przekazanie 
środków, dlatego w protokole zapisano, że Burmistrz działał w ramach swoich kompetencji i uprawnień. 
Podkreśliła, że Komisja Rewizyjna nie ma kompetencji do wnikania w zależności między Burmistrzem 
a pracownikami. 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski w związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji, zapytał 
kto jest za przyjęciem protokołu z kontroli w sprawie warunków i realizacji umowy zawartej na remont 
fragmentu drogi powiatowej w Jaworniku w ramach przetargu zgodnie z uchwałą Rady Miasta nr 
XIII/192/2011z 22 grudnia 2011r. 
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W głosowaniu wzięło udział 11 Radnych. Głosowanie: 11 „za” - jednogłośnie przyjęła przedstawiony 
protokół z kontroli, stanowiący załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 

AD. 15a) 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski poprosił o wprowadzenie do tematu „zmiana uchwały 
Rady Miasta Wisły Nr XXXXV/555/2010 z dnia 27 maja 2010 w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska 
miejskiego położonego w Wiśle na placu handlowym”. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że temat był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Zauważył, że przyglądał się działaniu targowiska, mając na uwadze interes miasta, również ekonomiczny, 
postanowił zmienić regulamin targowiska, w taki sposób, żeby stanowisko nr 1 były zagospodarowane w takim 
trybie jak pozostałe. Zapewnił, że sprzedawcom oferującym produkty własnego wyrobu, zagwarantuje warunki 
nie gorsze niż miało to miejsce do tej pory, wszystko odbędzie się zgodnie z prawem obowiązującym w naszym 
mieście. 

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 11 Radnych. Rada Miasta w głosowaniu 10 "za", 1 „wstrzymujący się” przyjęła 
przedstawiony projekt uchwały. 

Uchwała nr XIV/198/2012 stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

AD. 15b) 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski poprosił o wprowadzenie do tematu „zmiana Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta Wisły”. 

Zastępca Skarbnika Damian Cieślar powiedział, że projekt tej uchwały jest konsekwencją zmian 
w budżecie. Dotyczy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz przedsięwzięcia związanego 
z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej etapie III i zwiększenia nakładów dla przedsięwzięcia 
termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Wiśle Malince. 

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

Radny Tomasz Bujok zapytał czy można ogłosić przetarg i podpisać nową umowę przed rozwiązaniem 
sporu z poprzednim wykonawcą planów zagospodarowania przestrzennego. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, żeby rozpocząć nowe procedury to muszą być środki 
w budżecie na ten cel. 

Radny Tomasz Bujok zapytał czy dysponujemy materiałami, na podstawie których możemy przystąpić do 
opracowywania planów. 

Inspektor Referatu Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Emilia Podżorska powiedziała, że Firma 
Bogacz nie przekazała materiałów pomimo dwukrotnych wezwań o zwrot. Przetarg będzie ogłoszony na 
dokończenie opracowania czyli od momentu kiedy są zebrane wnioski, których kopie są w posiadaniu Urzędu. 
Firma Bogacz przedstawiła, jej zdaniem projekt planu, bez opracowań towarzyszących. Przedstawione 
opracowanie nie jest nawet wstępnym projektem. Sprawa znajdzie najpewniej finał w sądzie, dotychczas tej 
firmie nie zapłacono żadnego wynagrodzenia. 

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

W głosowaniu wzięło udział 11 Radnych. Rada Miasta w głosowaniu 10 „za” i 1 „wstrzymujący się” przyjęła 
przedstawiony projekt uchwały. 

Uchwała nr XIV/199/2012 stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

AD. 15c) 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski poprosił o wprowadzenie do tematu „zmiany budżetu 
Miasta Wisły na rok 2012” 
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Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że skarbnicy odpowiedzą na konkretne pytania, materiał był 
szczegółowo omówiony 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 11 Radnych. Rada Miasta w głosowaniu 10 "za", 1 „wstrzymujący się” przyjęła 
przedstawiony projekt uchwały. 

Uchwała nr XIV/200/2012 stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

AD. 15d) 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski poprosił o wprowadzenie do tematu „zamiaru 
przekształcenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wisła”. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że pomysł pojawił się po konsultacjach tematu w innych 
gminach. Zapewnił, że nie ma obaw dotyczących likwidacji placówek czy etatów, zmianie ulegnie sposób 
zarządzania przedszkolami. Docelowo przedszkolami będzie zarządzał jeden dyrektor, będzie to lepszy sposób 
jednolitego zarządzania. Taki model funkcjonuje dobrze w wielu gminach, co było między innymi powodem 
poddania pod obrady tego projektu uchwały. 

Radna Grażyna Pruska zapytała czy będzie dostępna taka usługa przedszkolna jak w Ustroniu, gdzie można 
przyprowadzać dzieci do przedszkola popołudniu. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że do tej pory nie było sygnału, żeby cos takiego było 
potrzebne. 

Radna Dorota Chmiel zapytała czy temat był dyskutowany z dyrektorkami. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że konsultacji nie było. 

Radna Grażyna Pruska zapytała czy jest termin, do którego tę uchwałę trzeba podjąć, bo być może jest czas 
na przeprowadzenie konsultacji. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że organem prowadzącym przedszkola jest burmistrz miasta, 
który proponuje tego typu rozwiązanie, wiedząc że nikt nie straci pracy, a zmieni się tylko model zarządzania. 
Po podjęciu uchwały będą miały miejsce rozmowy z dyrektorkami. Jeżeli nowy model miałby funkcjonować od 
1 września to podjęcie uchwały jest konieczne już teraz. 

Radna Dorota Chmiel odnosząc się do swojego wcześniejsze pytania, zapewniła, że nie chciała wskazywać, 
że intencje są złe, bo takie zmiany mogą wprowadzić wiele dobrego. 

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 11 Radnych. Rada Miasta w głosowaniu 11 "za" jednogłośnie przyjęła 
przedstawiony projekt uchwały. 

Uchwała nr XIV/201/2012 stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

AD. 15e) 

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

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 11 Radnych. Rada Miasta w głosowaniu 11 "za" jednogłośnie przyjęła 
przedstawiony projekt uchwały. 
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Uchwała nr XIV/202/2012 stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

AD. 15f) 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski rozpoczął kolejny punkt porządku obrad w sprawie 
wystąpienia z apelem w sprawie remontu mostu nad rzeką Wisła w ciągu DW 942 w Wiśle Nowa Osada. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek zauważył, że czasami ma jednak za mało argumentów, żeby przekonać 
Radę do swojego stanowiska, tak jak tutaj kiedy chciał podjęcie uchwały opóźnić nieco w czasie. W zaistniałej 
sytuacji poprosił, żeby ten apel przegłosować jednogłośnie. 

Radna Joanna Nogowczyk zwróciła uwagę, żeby uchwałę przesłać również do posłów, senatorów z naszego 
terenu. 

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

Dyskutowano do kogo ma być przesłana uchwała oraz nad ustaleniem rozdzielnika do pisma, podejmowano 
również komu ma być powierzone wykonanie uchwały. W dyskusji udział wzięli: Radna Joanna Nogowczyk, 
Radny Tomasz Bujok, Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski, Burmistrz Miasta Jan Poloczek. 

Zdecydowano, że wykonanie uchwały zostanie powierzone Burmistrzowi oraz, że zostanie uchwała przesłana 
również do Kancelarii Prezydenta, posłów, senatora, ewentualnie innych osób, które zostaną później wskazane. 

Sekretarz Miasta Jan Cieślar podsumował, że do każdej z osób uchwała zostanie przesłana wraz z pismem 
przewodnim. 

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

W głosowaniu wzięło udział 11 Radnych. Rada Miasta w głosowaniu 11 „za" jednogłośnie przyjęła 
przedstawiony projekt uchwały. 

Uchwała nr XIV/203/2012 stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

AD. 16) 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski poprosił o wprowadzenie do tematu udzielenie 
odpowiedzi na pismo Dyrektora NZOZ Dziechcinka Pana Stanisława Ranosza. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Joanna Nogowczyk odczytała, projekt uchwały wraz z załącznikiem 
stanowiącym treść odpowiedzi na wniosek. Powiedziała, że intencją jest zachowanie w budynku przy ul. 
Dziechcinka 4 placówki świadczącej usługi medyczne, podstawową opiekę zdrowotna dla mieszkańców Wisły. 

Radny Tomasz Bujok zapytał czy sformułowanie pisma w ten sposób nie zagraża zachowaniu ciągłości 
świadczenia podstawowych usług medycznych. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że na to pytanie nie udzieli odpowiedzi, ponieważ nie jest 
specjalistą od kontraktowania usług medycznych. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Joanna Nogowczyk powiedziała, że aktualnie obowiązująca umowa 
jest kontynuacją wcześniejszych zobowiązań, po przejęciu budynku. 

Radny Bronisław Pinkas stwierdził, że podczas dyskusji wątki szły w różnych kierunkach. Zasugerował, 
żeby Radna Ewa Sitkiewicz przedstawiła problem merytorycznie. 

Radna Ewa Sitkiewicz powiedziała, że problem był bardzo wnikliwie analizowany na komisjach. 
Zauważyła, że trzeba się liczyć z tym, że gdyby zaistniała taka sytuacja, że obecny NZOZ „Dziechcinka” nie 
prowadziłby tam dalej swojej działalności to nowy najemca musiałby najpierw przeprowadzić kapitalny remont 
budynku. Następnie konieczne jest załatwienie wszystkich spraw formalno-prawnych, począwszy od rejestracji 
działalności przez podpisanie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Może się zdarzyć, że nowy najemca 
dysponowałby już umową z NFZ, wówczas pozostaje kwestia remontu, gdyż SANEPID w obecnym stanie nie 
wyda pozytywnej decyzji. Zauważyła, że beneficjentami usług jest około 5 tysięcy pacjentów, których nie jest 
w stanie zabezpieczyć SALUS, a nie wszyscy są w stanie jechać poza obręb Wisły, powiedziała że jest to 
pierwszy problem społeczny zauważony przez radnych. Kolejnym problemem społecznym jest generalne, 
powszechne niezadowolenie z jakości świadczonych usług i stanu pomieszczeń. Podkreśliła, że Pan Ranosz nie 
ponosił nakładów na obiekt, takich jak choćby malowanie, efektem są obecne obostrzenia ze strony SANEPID-
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u, który w warunkowej decyzji zobowiązuje do przeprowadzenia malowania i wymiany stolarki okiennej, 
z uwagą, że jeśli prace nie zostaną wykonane to zapowiada zamknięcie zakładu. Radni doszli do wniosku, że 
tego typu działania mogły być podejmowane przez najemcę stopniowo, we własnym zakresie, tym bardziej, że 
czynsz nie był zbyt wygórowany, a poniesione nakłady mogły być wliczone w koszty funkcjonowania. 
Zaznaczyła, że jeśli nie zostanie podjęte konkretne działanie to miasto jako właściciel budynku, będzie 
zobowiązane do przeprowadzenia remontu. Podkreśliła, że do października jest dużo czasu, informacja 
o przetargu winna być szeroko rozpowszechniona, żeby zainteresować poważnych inwestorów. Radna 
podkreśliła, że decyzja jest odważna, dlatego że jest to czas na zmiany. 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski zapytał jaki jest czynsz za wynajem budynku. 

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Małgorzata Szalbot powiedziała, że czynsz wynosi około 
5 tysięcy złotych. 

Radny Tomasz Bujok powiedział, że ogłoszenie przetargu uważa za słuszną decyzję. Wyraził obawę, że 
gdyby Pan Ranosz nie startował w przetargu lub go nie wygrał to w momencie wygaśnięcia obecnie 
obowiązującej umowy, w dniu 16 października, może się okazać, że 5 tysięcy pacjentów pozostanie bez 
podstawowej opieki medycznej przez co najmniej rok. Powiedział, że na komisjach wskazywał sposób w jaki 
ciągłość mogłaby być zachowana. 

Radna Joanna Nogowczyk powiedziała, że w przetargu mogą startować wszyscy. Może odpowiedź w tej 
treści zmobilizuje dotychczasowego dzierżawcę do konkretnego działania, być może do poszukania 
wspólników. Decyzje trzeba podjąć teraz, żeby nie czekać na ostatnią chwilę. 

Radny Tomasz Bujok poparł stanowisko Radnej Nogowczyk. Podkreślił, że boi się sytuacji, kiedy 
mieszkańcy w danym momencie będą pozbawieni podstawowych usług medycznych. 

Radna Ewa Sitkiewicz powiedziała, że jeśli przetarg będzie ogłoszony to Pan Ranosz dowie się o tym jako 
jedna z pierwszych osób. Będzie miał czas na dostosowanie obiektu do wymogów SANEPID-u czy na 
poszukanie innego lokalu. Zaznaczyła, że jest tam zatrudnionych sporo osób, które zapewne będą zabiegać o to, 
żeby ten zakład działał nadal. 

Radny Tomasz Bujok powiedział, że im więcej będzie oferentów, tym większa będzie konkurencja, tym 
większa będzie być może dostępność do usług, ale pozostaje kwestia czasu na przystosowanie budynku do 
świadczenia tych usług. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że przeciwwskazań jest bardzo dużo, ale decyzję trzeba podjąć. 
Podkreślił, że jeśli będzie miała miejsce taka sytuacja, że część mieszkańców pozostanie pewnego dnia bez 
dostępu do podstawowej opieki medycznej to odpowiedzialność spadnie na Burmistrza i na Radę. Powiedział, 
że czasu jest póki co dużo. 

Radny Tomasz Bujok powiedział, że uważa iż proces można przeprowadzić w inny sposób, tak żeby odbyło 
się to „bezboleśnie”. Podkreślił, że jest za ogłoszeniem przetargu, ale boi się konsekwencji, o których 
wspomniał wcześniej. 

Na sali powstała burzliwa dyskusja. 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski przywołał radnych do porządku. Zauważył, że wszyscy 
mają podobne intencje, chcieliby żeby powstał ośrodek zdrowia z prawdziwego zdarzenia, z lekarzami 
specjalistami. 

Radny Jerzy Mitręga zauważył, że ten temat będzie poruszany nie na jednej sesji w tym roku. 

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

W głosowaniu wzięło udział 11 Radnych. Rada Miasta w głosowaniu 9 "za", 1 „przeciw”, 1 „wstrzymujący 
się” przyjęła przedstawiony projekt uchwały. 

Uchwała nr XIV/204/2012 stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

PRZERWA W OBRADACH. 

AD. 17) 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski wznowił obrady izapytał czy ktoś chciałby na dzisiejszej 
sesji złożyć interpelację lub zapytanie. 
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Radni zgłosili następujące zapytania: 

Radna Joanna Płaczek-Wrotniak zapytała, w zakresie działania Referatu Gospodarki Przestrzennej 
i Nieruchomości, o dyskusję publiczną w zakresie wyłożenia planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru Wisła Partecznik – Kamienny, konkretnie o przekładkę drogi. 

Inspektor Referatu Gospodarki Przestrzennej Emilia Podżorska powiedziała, że dyskusja publiczna 
odbyła się dla wszystkich planów, które są wyłożone do wglądu. Powiedziała, że jeśli chodzi o ten teren to 
przyszło 6 mieszkańców, właścicieli nieruchomości z ulicy Partecznik i ulicy Górnośląskiej, zainteresowanych 
zaprojektowanymi ciągami komunikacyjnymi w obrębie wykładanego projektu. Właściciele wspomnianych 
nieruchomości nie są zadowoleni, że po ich terenach zaprojektowano połączenie ulicy z ominięciem odcinka 
pod domami wczasowymi. Uwagi do projektu można składać do 14 lutego, do tej pory taką uwagę złożył 
właściciel jednej nieruchomości, następnie zostaną one przekazane projektantowi, który przygotuje propozycję 
rozstrzygnięcia czy te uwagi zostaną uwzględnione i w jakim zakresie. Jeśli uwagi zostaną odrzucone to są one 
uwzględnione w wykazie uwag do uchwały, uchwalającej plan miejscowy. Podkreśliła, że na wszystkich 
dyskusjach oprócz przedstawienia konkretnych rozwiązań planistycznych, na początku są przedstawiane 
wyjaśnienia dotyczące procedury planistycznej. 

Radna Joanna Płaczek-Wrotniak zapytała, w zakresie działania Referatu Gospodarki Komunalnej, o plany 
najemcy Restauracji Dom Zdrojowy: termin remontu sali, czy zakres remontu był ustalony z konserwatorem 
zabytków. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że remont ma być zakończony w terminie do dwóch lat, 
natomiast remonty wewnątrz obiektu nie muszą być uzgadniane z konserwatorem zabytków. Pod uwagę mają 
być wzięte sugestie Wiślańskiego Centrum Kultury co do remontu sali. 

Radna Joanna Płaczek-Wrotniak odczytała informację o remontach prowadzonych przez Polskie Koleje 
Państwowe na terenie dworców w różnych rejonach Polski, finansowanych z Unii Europejskiej, funduszy 
państwowych i środków własnych PKP. Zapytała czy w związku z przedstawionymi informacjami można by 
starać się o remont dworca w Wiśle w ciągu najbliższych lat. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że pewne starania w tej kwestii zostały już poczynione, 
najlepiej gdyby się udało uzyskać te tereny: w pierwszym etapie parking, a w drugim dworzec, na cele 
publiczne za symboliczną kwotę. Zapewnił, że działania pójdą w tym kierunku, ponieważ na remont budynku 
dworca ze strony PKP szybko się nie doczekamy, gdyż jest to stacja docelowa, a nie przelotowa, które zapewne 
mają inny priorytet. 

Radny Bronisław Pinkas zapytał jak przebiegła dyskusja nad planami zagospodarowania przestrzennego. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że w wyniku dyskusji osiągnięto pewien kompromis, na pewno 
na ulicy Bocznej mieszkańcy nie są zainteresowani powstawaniem parkingów, a raczej usługami związanymi 
z turystyką. Powstawanie wyciągu spowoduje konieczność powstania nowych, być może wielopoziomowych 
parkingów. 

Radna Grażyna Pruska zapytała co dalej z Monografią Wisły. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że w najbliższym czasie ma zamiar się spotkać z komitetem. 

AD. 18) 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski powiedział, że na wszystkie zgłoszone zapytania radni 
uzyskali odpowiedzi. 

AD. 19) 

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

Odnośnie wniosku z poprzedniej sesji dotyczącego niedziałających załączników w protokołach, Sekretarz 
Miasta Jan Cieślar zapewnił, że problem został rozwiązany i załączniki są dostępne w każdym dokumencie 
pod symbolem spinacza. 

AD. 20) 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski zapytał czy ktoś chciałby złożyć wolny wniosek. 
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Radna Joanna Płaczek-Wrotniak złożyła wniosek, w imieniu mieszkańców ul. Partecznik (numery 
parzyste), o przydział płyt drogowych, bo przydział klińca i kamienia to pomoc doraźna, a płyty z rynienkami 
odprowadzającymi wodę wytrzymają na pewno dłużej. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że będzie zakupiona skraplarka, która na pewno poprawi jakość 
prac na drogach. Wspomniał o umówionym spotkaniu z Panem Wojewodą, na którym poruszy temat środków 
na usuwanie skutków powodzi. Wówczas postęp na drogach będzie na pewno widoczny. 

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Nr 1 Anna Śliwka poprosiła, żeby dotrzeć do dostawcy wody z naszego 
terenu, żeby w przyszłości informował mieszkańców, gdyby sytuacja z jakością wody miała się powtórzyć. 
Następnie poruszyła problem gospodarowania odpadami, śmieciami zgodnie z przepisami, które weszły w życie 
od nowego roku. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że w ustawie są określone terminy do którymi miasto musi się 
dostosować. Projekt jest przygotowywany wielotorowo: współpracuje się z innymi gminami powiatu, 
uczestniczy w szkoleniach. W połowie roku 2013 wszystko musi być gotowe. Odnosząc się do jakości wody, 
zapewnił, że nie było zagrożenia życia, woda nie była zatruta – co potwierdziło stanowisko Wodociągów 
i SANEPID-u, dodano do niej więcej chloru niż zwykle, dlatego był nieprzyjemny zapach. Komunikat był 
niezwłocznie umieszczony na stronie miasta. 

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Nr 1 Anna Śliwka podziękowała Radnym i Burmistrzowi za wsparcie 
ubiegłorocznych wniosków. 

Radna Dorota Chmiel powiedziała, że w Szkole w Jaworniku zaobserwowano, że dzieciom których rodzice 
mają trudną sytuację finansową, nie przysługuje dofinansowanie do obiadów w szkole. Poprosiła, żeby pochylić 
się nad tematem i poddać go analizie. 

AD. 21 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski podziękował wszystkim za udział w sesji i zamknął XIV 
sesję Rady Miasta. 

Protokół sporządziła: 

Inspektor Grażyna Szalbot 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Wisły 

Janusz Podżorski
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Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XIV/12

Rady Miasta Wisły

z dnia 26 stycznia 2012 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XIV/12

Rady Miasta Wisły

z dnia 26 stycznia 2012 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XIV/12

Rady Miasta Wisły

z dnia 26 stycznia 2012 r.

Zalacznik3.pdf
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Rady Miasta Wisły

z dnia 26 stycznia 2012 r.
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Rady Miasta Wisły
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UCHWAŁA NR XIV/204/2012
RADY MIASTA WISŁY


z dnia 26 stycznia 2012 r.


w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo Dyrektora NZOZ Dziechcinka Pana Stanisława Ranosza 


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 pismo Dyrektora NZOZ Dziechcinka Pana Stanisława Ranosza 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 Nr 1 do Uchwały Nr XIV/204/2012  


Rady Miasta Wisły  


z dnia 26 stycznia 2012 r. 


Pan Stanisław Ranosz 


OR. RM.0005.1.2012 


Rada Miasta informuje, że nie przychyla się do wniosku o bezprzetargowe przedłużenie umowy najmu z dnia 
16 października 2002 roku. Jednocześnie zobowiązuje Burmistrza do ogłoszenia w najbliższym czasie przetargu 
na dzierżawę budynku przy ul. Dziechcinka 4, z zachowaniem dotychczasowej funkcji, tj. świadczenia usług 
w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, ewentualnie poszerzonych o inne rodzaje świadczeń zdrowotnych. 
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UCHWAŁA NR XIV/201/2012
RADY MIASTA WISŁY


z dnia 26 stycznia 2012 r.


w sprawie zamiaru przekształcenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wisła 


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 59 ust. 1 i 6 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.) 


Rada Miasta Wisły 
uchwala, co następuje: 


§ 1. Wyrazić zamiar przekształcenia z dniem 1 września 2012 r. Przedszkola nr 1 w Wiśle, Przedszkola nr 3 w 
Wiśle oraz Przedszkola Integracyjnego w Wiśle w filie Przedszkola nr 2 w Wiśle. 


§ 2. Zawiadomić o zamiarze przekształcenia rodziców wychowanków przedszkoli wymienionych w §1 oraz 
właściwego kuratora oświaty. 


§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Wisły. 


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


 


Przewodniczący Rady Miasta 
Wisły 


Janusz Podżorski
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UCHWAŁA NR XIV/202/2012
RADY MIASTA WISŁY


z dnia 26 stycznia 2012 r.


w sprawie zmiany uchwały nr XI/146/2011 Rady Miasta Wisły z dnia 27 października 2011 r. 
w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia poboru opłaty 


miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 
w opłacie miejscowej 


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. 
zm.) 


Rada Miasta Wisły 
uchwala co następuje: 


§ 1. 


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


1. wykreślić inkasentów ujętych pod pozycjami nr 20, 22 i 34; 


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


1) pod pozycją nr 49: Pan KOŃCZYK Janusz – dla obiektu „BIAŁY DWOREK” (wpis do prowadzonej 
przez Burmistrza Miasta Wisły ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 188), 


2) pod pozycją nr 50: Pan CIEŚLAR Grzegorz – dla obiektu „GAWRA” (wpis do prowadzonej przez 
Burmistrza Miasta Wisły ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 119), 


3) pod pozycją nr 51: Pani CIEŚLAR Agnieszka – dla obiektu „SILESIA” (wpis do prowadzonej przez 
Burmistrza Miasta Wisły ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 153). 


§ 2. 


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


§ 3. 


Powierzyć wykonanie uchwały Burmistrzowi Miasta Wisły. 


§ 4. 


Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim. 


§ 5. 


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 
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UCHWAŁA NR XIV/203/2012
RADY MIASTA WISŁY


z dnia 26 stycznia 2012 r.


w sprawie:  wystąpienia z apelem w sprawie remontu mostu nad rzeką Wisła w ciągu DW 942 w Wiśle Nowa 
Osada 


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) 


Rada Miasta Wisły 
uchwala co następuje : 


§ 1. Wystąpić z apelem do Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie remontu mostu w ciągu drogi 
wojewódzkiej DW 942 w Wiśle Nowa Osada o treści jak w załączniku nr 1 do uchwały. 


§ 2. Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Miasta Wisły. 


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


 


Przewodniczący Rady Miasta 


Janusz Podżorski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/203/2012  


Rady Miasta Wisły  


z dnia 26 stycznia 2012 r. 


RADY MIASTA WISŁY DOTYCZĄCE PILNEJ POTRZEBY REMONTU MOSTU. 


Rada Miasta Wisły zwraca się z apelem do Marszałka Województwa Śląskiego o podjęcie skutecznych 
działań zmierzających do przeprowadzenia remontu mostu w ciągu drogi wojewódzkiej DW 942 w km 
38+998,5 w Wiśle Nowa Osada. 


W tej sprawie Burmistrz Miasta Wisły występował już wielokrotnie do Zarządu Dróg Wojewódzkich co 
dotychczas nie przyniosło spodziewanych efektów, a zastosowane oznaczenie mostu stwarza jeszcze większe 
zagrożenie dla pieszych. 


Od kilku lat ruch samochodowy po wymienionym moście został zawężony dla pojazdów, jak również 
zlikwidowano chodnik dla pieszych. 


Wzmożony ruch samochodowy w okresie letnim i sezonie zimowym skutecznie blokuje nie tylko płynność 
ruchu, ale stanowi przede wszystkim poważne zagrożenie dla pieszych oraz uciążliwości dla mieszkańców, 
powoduje również liczne ograniczenia dla przedsiębiorców. 


Ponadto drogą tą odbywa się ruch w kierunku Szczyrku, skoczni w Wiśle Malice jak również prowadzi do 
Zamku Prezydenta RP. 


Wobec powyższego Rada Miasta Wisły, licząc na zrozumienie, prosi o osobiste zaangażowanie się Pana 
Marszałka i pomoc w przedmiotowej sprawie. 








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 posiedzenie w dniu 18.01.2012roku w niepełnym składzie 
osobowym 


 


Tematami posiedzenia były: 


1Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji z dnia 14 grudnia 2011r. 


2Ustalenie planu inwestycyjnego na drogach gminnych na rok 2012. 


3Sprawy bieżące. 


 


Ad.1 Członkowie komisji jednogłośnie przyjęli protokół z posiedzenia z 14 grudnia 2011 roku. 


Ad.2 Zastępca kierownika GP Krzysztof Sztajnert omówił tematy jakie zostały przygotowane na posiedzenie 


komisji i przedstawił propozycję Burmistrza, żeby na rok 2012 wyremontować ulicę Biała Wisełka oraz wykonać 


parking przylegający do tej drogi. Głosowanie 7 „za”. Omawiano również sprawy przydziału płyt drogowych na 


ulicę Partecznik. Informowano również o złej jakości odśnieżania chodników przy drogach wojewódzkich. 


Ad.3 W sprawach bieżących radny Bronisław Pinkas poruszył problem braku toalet przy sklepie Biedronka, 


dyskutowano również nad problemami za mostami na ulicy Wyzwolenia (ograniczenie 15t). Dyskusje tę 


zakończono wnioskiem: Przygotować wystąpienie Rady do Marszałka i Sejmiku Województwa z sprawie 


złego stanu technicznego mostu oraz terminu budowy nowego mostu z uwagi na utrudnienia dotyczące 


ciężkiego transportu. Wniosek ten przegłosowano 8 „za”. Na tym komisję zakończono. 


 


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


 
 


Przewodniczący Komisji 
 


Witold Cichy 


 


 







 


 








Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej  
 
W okresie między sesyjnym odbyło się jedno posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 
16 stycznia 2012 r.  na którym przyjęto: 
protokół z poprzedniego posiedzenia komisji z dnia 12 grudnia 2011 r.,                                
i sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2011 r., oraz rozpatrzono 
pismo Dyrektora NZOZ Stanisława Ranosza. Po dyskusji dotyczącej sprawy zostało 
podjęte stanowisko i przygotowano propozycję odpowiedzi na wniosek, która 
zostanie przedstawiona na najbliższej sesji. 
 
Ponadto wypracowano wniosek do Burmistrza Miasta – „zachować przeznaczenie 
budynku przy ul. Dziechcinka 4 jako zakładu opieki zdrowotnej”. 
 
W sprawach bieżących omówiono przygotowanie do „Kontroli wydatków                              
w placówkach oświatowych: na wyjazdy służbowe dyrektorów szkół i przedszkoli,                
na dokształcanie nauczycieli, na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół i przedszkoli 
za 2011 rok,” i  ustalono, termin następnego posiedzenia komisji.  
 
Po zakończeniu posiedzenia komisji zespól kontrolujący przeprowadził kontrolę 
doraźną zleconą przez Radę Miasta  w sprawie warunków i realizacji umowy 
zawartej na remont fragmentu drogi powiatowej w Jaworniku w ramach przetargu. 
Protokół z w/w kontroli zostanie przedstawiony na najbliższej sesji. 
 
 
 
 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej  – Joanna Nogowczyk 
  
 
 
 


 
 


 
 


 
. 
 








  OR -RM – 0055.1.2012r. 


Sprawozdanie z działalno ści Burmistrza Miasta w okresie mi ędzysesyjnym
                          ( w okresie  od 22  grudnia do 20 stycznia 2012r.)


Panie Przewodnicz ący ! 


Wysoka Rado !


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 22 grudnia 
         2011 r.  nr XIII / 188 / 2011 r. sprawie zmian budżetu na rok 2011.
     2) zwiększeniu budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2.163,69 zł 
         pochodzącą z dotacji otrzymanej z powiatu w rozdziale 60014 – Drogi publiczne 
         powiatowe. 
     3) zwiększeniu budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 110.549,-zł zł 
         pochodzącą z dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
         i Gospodarki Wodnej w rozdziale 80001 – Szkoły podstawowe. 
     4) przeniesieniu z rezerwy ogólnej kwoty 22.370,-zł z przeznaczeniem na wydatki 
         bieżące (budżet 2011 r.) 
     5) przeniesieniu z rezerwy celowej na wydatki majątkowe kwoty 9,478,-zł z
         przeznaczeniem na zabezpieczenie sieci komputerowej (budżet 2012 r.)


W zakresie działania Referatu Gospodarki Komunalnej
1. Zawarł umowę najmu lokalu użytkowego – restauracja „Dom Zdrojowy”   
    wraz z salą wielofunkcyjną. Umowa zawarta na czas określony tj. 10 lat (do 
   18 stycznia 2022 roku), wysokość czynszu : miesięcznie 7.400 zł netto
2. Zawarł umowę najmu lokalu użytkowego – Apteka – ul. Dziechcinka 4, 
    umowa zawarta na czas określony – tj. 3 lata (do 31 grudnia 2014 roku), 
    wysokość czynszu :  miesięcznie 31,04 zł/m2 netto.
3. Przeznaczył do dzierżawy na czas określony do 3 lat pawilon 
    gastronomiczny nr 2 położony przy Bulwarze Księżycowym w Wiśle 
    Przedsiębiorcy: Piotr Juroszek „Górolsko Izba” oraz ustalił wysokość 
    czynszu 73.200 zł netto za każdy rok trwania umowy.  


W zakresie działania Referatu Gospodarki Przestrzen nej i Nieruchomo ści
Od 2 stycznia br . rozpoczął wyłożenie do publicznego wglądu sześciu projektów
planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego (Wisła Malinka – Rówień ;
Wisła Czarne I ; Wisła – Siglany II ; Wisła Malinka Cienków ; Wisła Centrum Skolnity ;
Wisła Partecznik – Kamienny) :
- termin wyłożenia od 2 do 31 stycznia 2012r. ; termin składania uwag do 14 lutego
2012r.
-  17  stycznia br.  przeprowadził  dyskusje publiczne nad rozwiązaniami przyjętymi  w
projektach  planów  dla  obszarów  Wisła  Malinka  –  Rówień  i  Wisła  Partecznik  –
Kamienny
- termin dyskusji publicznej dla pozostałych czterech projektów planów miejscowych –
24 stycznia 2012r.


W zakresie działania Referatu Organizacyjnego
1. W dniu 29 grudnia 2011r. uczestniczył w otwarciu nowej części Ośrodka Za Groń w


Istebnej.







2. W dniu 06 stycznia 2012r. uczestniczył w wieczorze kolęd i Jubileuszu 25 lecia
ordynacji księdza Leszka Czyża, Proboszcza Parafii Eangelicko-Augsburskiej w Wiśle
Malince.


3. W dniach 11-12 stycznia delegował Zastępcę Burmistrza  celem uczestnictwa  w
targach turystycznych w Brnie.


4. W dniu 12 stycznia uczestniczył w spotkaniu Beskidzkiej 5 w Brennej.
5. W  dniu 14 stycznia uczestniczył w zebraniu sprawozdawczym  Związku Pszczelarzy


w Wiśle, które odbyło się w Sali sesyjnej UM Wisła.  
6. W dniu 14 stycznia uczestniczył w Koncercie Noworocznym w Sali Kina „Marzenie”
7. W dniu 18 stycznia odwiedził Pana Pawła Cieślara (z pod Żłóbka) z okazji 90 urodzin.
8. W dniu 18 stycznia uczestniczył we wręczaniu pucharów podczas zawodów pucharu


Lotos Cup w Wiśle-Łabajowie.
9. W dniu 20 stycznia delegował  Zastępcę Burmistrza do Bielska-Białej na wręczanie


awansów zawodowych nauczycielom dyplomowanym.


W zakresie działania Referatu Promocji Turystyki i Sportu
1. Ogłosił i przeprowadził otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy


Wisła na realizację zadań publicznych w roku 2012 w zakresach:
- turystyka,
- kultura fizyczna i sport,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
- ochrona i promocja zdrowia.


3. Podjął współpracę promocyjną ze stacjami telewizyjnymi TVN Turbo i TV Silesia w celu
przekazu  informacji  na  temat  warunków  narciarskich  i  aktywności  oraz  atrakcji
zimowych w Wiśle w sezonie zimowym.


4. Prowadził akcje informacyjne na temat oferty miasta Wisła na ferie zimowe oraz na
bieżąco  sporządzał  komunikaty  narciarskie  i  informacje  na  temat  wolnych  miejsc
noclegowych.


Panie Przewodnicz ący!


Wysoka Rado ! 


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


                                                                       


                                                                            Burmistrza Miasta


                                                                               Jan Poloczek








                                                                                                         Wisła, 23 stycznia 2012r. 


 


 


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 17 stycznia 2012r. w pełnym składzie osobowym. 


 


1 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji dnia 20 grudnia 2011r. 


2Opracowanie planu pracy dla komisji na rok 2012. 


3Spotkanie z koordynatorem sportu szkolnego, informacja o zajęciach pozaszkolnych i zawodach. 


4Sprawy bieżące. 


 


 Na spotkaniu opracowano plan pracy KTPS na rok 2012, zapoznano się z problemami sportu 


szkolnego w relacji koordynatora Marcina Kotowicza. Omówił on problemy z przygotowaniem 


technicznym uczniów do zawodów,  spadkiem zainteresowania sportem, uczestnictwem w 


zawodach organizowanych poza gminą, problemami z radzeniem sobie z porażką. 


Powiedział, że trzeba zachęcać dzieci i młodzież do aktywności sportowej poprzez 


uczestnictwo w klubach sportowych gdzie mają większą możliwość trenowania ulubionej 


dyscypliny sportu. W czasie dyskusji zastanawiano się nad zasadnością tworzenia nowych 


sekcji i kwestii ich finansowania. 


Członkowie komisji poruszyli problem wykorzystania tzw godzin karcianych i zajęć 


finansowanych przez gminę z funduszu prewencyjnego realizowanych przez wuefistów na 


SKS-esach, w czasie zajęć pozalekcyjnych w czasie trwania roku szkolnego, w czasie ferii i 


wakacji letnich. Problem dostępności, obłożenia sal gimnastycznych, hali sportowej, Orlików i 


boisk przyszkolnych. Doskonała infrastruktura wyciągowa daje  możliwości uprawiania przez 


uczniów narciarstwa alpejskiego.  


W związku z nową podstawą programową zwrócono uwagę na rolę  dyrektorów szkół i 


MZEAS-u w stwarzaniu uczniom warunków do uprawiania sportu..   
 


Wypracowano wniosek: 


„Wystąpić do dyrektorów szkół z terenu Wisły w celu stworzenia możliwości organizacji 


meczów pokazowych mających na celu promocję koszykówki w naszej miejscowości.” 


 


Kierownik Referatu PTKS Ewa Zarychta omówiła wniosek związany z projektem budowy tras 


MTB, którego opis został przesłany w materiałach na komisję. 


 


Wysoka Rado Panie Przewodniczący to były najważniejsze sprawy, którymi zajmowała się 


Komisja Kultury, Turystyki, Promocji i Sportu w okresie międzysesyjnym.  


 


 


Przewodnicząca Komisji 


Grażyna Pruska 


 


 








Informacja z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Miasta-               


styczeń 2012r 


 


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


2. Przygotowanie informacji o pracach Rady 


3. Wieczór Kolęd w Kościele Ewangelickim 27-30.12.2011r- J. Podżorski, B. Koczwara 


4. 31.12./01.01.2012r wspólnie z Burmistrzem Miasta złożenie życzeń Noworocznych na 


placu Hoffa 


5. 08.01.2012r- Światełko do Nieba w ramach WOŚP- B. Koczwara 


6. 14.01.2012r- Zebranie Sprawozdawcze Związku Pszczelarzy w Wiśle- Sala Sesyjna- J. 


Podżorski 


7. 14.01.2012r- Koncert Noworoczny w Kinie- B. Koczwara 


 


 


Przewodniczący Rady     


Miasta Wisły 


Janusz Podżorski 








Wisła 19 1 2012                
 
 
Informacja Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Miasta 
  
Panie Przewodniczący Wysoka Rado 
  
Komisja pomiędzy sesjami rady miasta odbyła jedno posiedzenie w dniu 19 stycznia 2012r 
W komisji uczestniczyło 4 radnych nieobecny 1, którzy zajęli się następującymi tematami: 
  
1,Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji z dnia 8 grudnia 2011r 
2,Możliwości pozyskiwania środków unijnych na inwestycje w latach 2012-2013 
3,Sprawy bieżące 
  
ad1.Do zapoznanego się protokołu radni nie zgłosili uwag i w głosowaniu przyjęli go 
jednogłośnie-4za 
 
ad2.Kierownik Referatu RGŚ Ewa Ples omówiła możliwości pozyskiwania środków unijnych 
na inwestycje miejskie w2012i2013 roku. Z informacji wynika  że złożono wniosek na 2013r 
tj rozwój budowy infrastruktury okołoturystycznej, etap 2 -skate park, mini golf, który 
przechodzi ocenę formalną na wartość około 400tyś zł 
Natomiast pula środków na lata 2007-2013rok została wyczerpana dlatego nie ma możliwości 
składania kolejnych wniosków, lecz trzeba śledzić co pojawi się w programach unijnych na 
lata 2014-2020. 
 
ad3.Członkowie komisji zwrócili się do Kierownika RGŚ by przygotowała informację 
dotyczącą kosztów utrzymania boiska Orlik. 
Ustalono datę następnego posiedzenia komisji. Na tym posiedzenie komisji zostało 
zamknięte.                                                               
     


Przewodniczący Komisji 
  
  
                                                                                                                          Jerzy Mitręga 
 








     
 
 
                                  Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej 
                                Komisji Zdrowia, O światy i Spraw Socjalnych. 


 


 


 


       Komisja  w pełnym składzie odbyła posiedzenie w dniu 19.01.2012 r., którego tematyką było : 


1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji z dnia 15 grudnia 2011r., który 
przyjęto jednogłośnie 


2. Zapoznanie się z obecnymi warunkami wynajmu i eksploatacji budynku gminnego przy ul. 
Dziechcinka 4 oraz dalszymi planami związanymi z wynajmem tego budynku.  


Po przeanalizowaniu obszernych  materiałów przygotowanymi do tematu drugiego i 
przeprowadzeniu dyskusji, Komisja uznała, że przetargowa forma wynajmu budynku gminnego 
przy ul. Dziechcinka jest opcją najoptymalniejszą. 
 


3. W sprawach bieżących i wnioskach poruszono z Panem Dyrektorem S. Foltynem temat 
proponowanej  reorganizacji pracy przedszkoli, która miałaby polegać na utworzeniu 
jednego przedszkola z trzema filiami. 


        Powrócono do tematu badań przesiewowych w kierunku wykrywania wad postawy u 
najmłodszych dzieci szkolnych, które są wstępnie planowane do realizacji w tygodniu zdrowia.  
         Zapoznano się z warunkami finansowymi przeprowadzenia wśród dzieci szkolnych kursu 
szybkiego czytania.  
          Poproszono o informację, czy  czy spotkanie na temat wolontariatu spotkało się z odzewem. 
            Jednogłośnie przegłosowano przyjęcie przygotowanych materiałów. 
 
Komisja wystosowała  do Pana Burmistrza Miasta Wisła wniosek: 
„Budynek przy ul. Dziechcinka 4 wynająć w formie przetargu, z zachowaniem funkcji 
dotychczasowej: świadczenia usług w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, ewentualnie 
poszerzonych o inne rodzaje świadczeń zdrowotnych.” 
 
Ponadto Komisja w pełnym składzie brała udział w posiedzeniu wspólnym wszystkich Komisji 
24.01.2012 r. w celu omówienia materiałów  na sesję. 
 
Członkowie Komisji wzięli  udział w Wieczorze Kolęd w Kościele Ewangelickim 27-30.12.2011r., 
Światełku do Nieba w ramach WOŚP 08.01.2012r., Koncercie Noworocznym w Kinie  14.01.2012r. 
 
 
 
                       
                                                                                      Przewodnicząca Komisji Zdrowia, 
                                                                                      Oświaty i Spraw Socjalnych 


                                                                      


                                                                                       Ewa Sitkiewicz  


  


























Plan Pracy  
Komisji Gospodarki Komunalnej, Przestrzegania Prawa i Porządku 


Publicznego, Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa na rok 2012 
 
 
Miesiąc Temat 
Styczeń 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 


2. Ustalenie planu inwestycyjnego na drogach gminnych na rok 2012. 
3. Sprawy bieżące. 
 


Luty 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 
2. Sieć kanalizacyjna - stan istniejący , planowane remonty oraz jej 


rozbudowa - graficzne przedstawienie na mapie Wisły istniejącej 
sieci, w tym nowo budowanej oraz przedstawienie obszarów 
rozbudowy z podaniem harmonogramu czasowego ich wykonania w 
odniesieniu do Ustawy Prawo Wodne. 


3. Sprawy bieżące. 
 


Marzec 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 
2. Przyjęcie programu oświetlenia w mieście. 
3. Sprawy bieżące. 
 


Kwiecień  
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji 
2. Rozważenie możliwości zaangażowania więźniów, członków OHP i 


bezrobotnych do robót interwencyjnych na terenie miasta. 
Zapoznanie się z doświadczeniami innych gmin w tym zakresie. 


3. Przygotowania miasta do sezonu letniego pod względem 
porządkowym, artystycznym i turystycznym. 


4. Sprawy bieżące. 
 


Maj 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 
2. Opłaty adiacenckie – zasady naliczania, ich wysokość, skuteczność 


pobierania. 
3. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta na 2011 rok ze 


szczególnym uwzględnieniem środków właściwych dla zakresu 
działania Komisji. 


4. Sprawy bieżące. 
 


Czerwiec 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 
2. Stan zaawansowania prac nad wprowadzeniem podatku 


śmieciowego. 
3. Zapoznanie się z prawnymi uwarunkowaniami kontroli spalania 


śmieci na prywatnych posesjach. 
4. Prawne możliwości interwencji służb porządkowych w związku z 


nieutrzymywaniem porządku na posesjach. 
5. Sprawy bieżące. 
 


Wrzesień 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 
2. Zapoznanie się z tematem ochrony środowiska w mieście Wisła pod 


kątem realizacji wniosków na budowę przydomowych oczyszczalni 
ścieków, likwidacja azbestu, montaż solarów, realizacja programu 
ograniczania niskiej emisji. 


3. Ocena Miasta po sezonie letnim pod względem bezpieczeństwa i 







porządku jak też atrakcyjności imprez. Wnioski przed sezonem 
zimowym. 


4. Sprawy bieżące. 
 


Październik 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 
2. Program inicjatyw lokalnych w praktyce w rozbiciu na poszczególne 


dziedziny gospodarki. 
3. Sprawy bieżące. 
 


Listopad 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 
2. Omówienie i zaopiniowanie propozycji stawek podatkowych na 2013 


rok. 
3. Sprawy bieżące 
 


Grudzień 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 
2. Sprawozdanie z realizacji wniosków podjętych w roku 2012. 
3. Sprawy bieżące. 
 


 
Przewodniczący Komisji  
 
        
           Witold Cichy  








Plan Pracy Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych na rok 2012 
 


Miesiąc Temat 
Styczeń 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 


2. Zapoznanie się z obecnymi warunkami wynajmu i 
eksploatacji budynku gminnego przy ul. Dziechcinka 4 oraz 
dalszymi planami związanymi z wynajmem tego budynku 


3. Sprawy bieżące i wnioski. 
Luty 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 


2. Rozpoznanie możliwości pozyskania środków zewnętrznych 
na realizację przyszkolnych obiektów sportowych oraz placów 
zabaw dla dzieci. 


3. Funkcjonowanie bibliotek szkolnych oraz ich współpraca z 
Biblioteką Publiczną. 


4. Sprawy bieżące i wnioski.  
Marzec 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 


2. Możliwości prawne i analiza finansowa utworzenia 
Uniwersytetu III Wieku lub jego filii w Wiśle.  


3. Analiza realizacji wniosków Komisji dotyczących 
przywrócenia zajęć gimnastyki korekcyjnej w szkołach i 
przeprowadzenia przesiewowych badań wad postawy wśród 
dzieci 


4. Sprawy bieżące i wnioski.  
Kwiecień 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 


2. Zapoznanie się z zaawansowaniem działań w celu organizacji 
Tygodnia Zdrowia w Wiśle. 


3. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności MOPS za 
rok 2011. 


4. Zapoznanie się z problemami społecznymi w Wiśle. 
5. Sprawy bieżące i wnioski.  


Maj 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 
2. Ochrona zdrowia : informacje na temat programów 


realizowanych przez gminę, informacje na temat NZOZ 
działających na terenie gminy. 


3. Analiza kalkulacji kosztów uruchomienia i funkcjonowania 
Domu Dziennego Pobytu Seniora – ewentualne partnerstwo 
publiczno - prywatne. 


4. Sprawy bieżące i wnioski.  
Czerwiec 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 


2. Przyjęcie informacji o zasadach organizacji roku szkolnego 
2012-2013 oraz o przygotowaniu do lata – oferta WCK oraz 
szkół do zajęć letnich dla dzieci szkół podstawowych.  


3. Informacja na temat dokształcania i doskonalenia 
zawodowego nauczycieli. 


4. Sprawy bieżące i wnioski.  







1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 
2. Objazd placówek oświatowych w celu oceny stanu ich 


przygotowania do nowego roku szkolnego. 
3. Sprawy bieżące i wnioski.  


Wrzesień 


1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 
2. Konstruowanie propozycji do budżetu na rok 2013 w zakresie 


tematycznym komisji. 
3. Przyjęcie informacji na temat realizacji zadań oświatowych w 


roku szkolnym 2011/2012. 
4. Sprawy bieżące i wnioski. 


Październik 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 
2. Przyjęcie Informacji na temat realizacji szkolnych imprez 


sportowych w roku szkolnym 2011/2012 oraz kalendarz 
szkolnych imprez sportowych na rok 2012/2013 wraz ze 
stanem przygotowania szkół do realizacji tych zadań.  


3. Zapoznanie się z informacją na temat jakości wody pitnej z 
indywidualnych ujęć wody na terenie Wisły. 


4. Sprawy bieżące i wnioski.  
Listopad 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 


2. Analiza strategii rozwiązywania problemów społecznych ze 
szczególnym uwzględnieniem problemów osób 
niepełnosprawnych. Sprawozdanie z podejmowanych 
działań. 


3. Sprawy bieżące i wnioski. 
Grudzień 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 


2. Analiza sprawozdania z realizacji wniosków Komisji podjętych 
w roku 2012. 


3. Opiniowanie projektu uchwały budżetowej na rok 2013. 
4. Ustalenie Planu Pracy Komisji na 2013 rok. 
5. Sprawy bieżące i wnioski. 


 
Przewodnicząca Komisji 


 
 Ewa Sitkiewicz 


 








Plan pracy 
Komisji Kultury, Turystyki, Promocji, Sportu na rok 2012 


 
Miesiąc Temat 
Styczeń 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 


2. Opracowanie planu pracy dla komisji na rok 2012. 
3. Spotkanie z koordynatorem sportu szkolnego, informacja o zajęciach 


pozaszkolnych i zawodach. 
4. Sprawy bieżące. 


Luty 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 


2. Funkcjonowanie Biblioteki Miejskiej jako instytucji kultury. 


3. Sprawy bieżące. 


Marzec 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 


2. Kształcenie muzyczne dzieci i młodzieży w Wiśle. 


3. Sprawy bieżące. 


Kwiecień 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 


2. Podsumowanie sezonu zimowego. 


3. Analiza przygotowań programu imprez związanych z obchodami 50-
lecia nadania praw miejskich. 


4. Sprawy bieżące. 


Maj 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 


2. Rozpatrzenie wniosków o przyznanie Nagrody Miasta Wisły w 
dziedzinie Kultury. 


3. Przygotowanie do sezonu letniego. 


4. Sprawy bieżące. 


Czerwiec 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 


2. Funkcjonowanie placówek muzealnych na terenie Wisły. 


3. Rękodzielnictwo i twórczość ludowa, dostępność dla dzieci dla 
młodzieży. 


4. Sprawy bieżące. 


Wrzesień 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 


2. Stan realizacji rewitalizacji Parku Kopczyńskiego i Jonidła oraz 
perspektywy dalszej realizacji tego projektu. 







3. Spotkanie z przedstawicielami Związku Pszczelarzy w Wiśle. 


4. Sprawy bieżące. 


Październik 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 


2. Sposoby funkcjonowania turystyki indywidualnej i zbiorowej na 
podstawie PTTK. 


3. Zaopiniowanie wniosków o przyznanie Lauru Srebrnej Cieszynianki. 


4. Sprawy bieżące. 


Listopad 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 


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


3. Sprawy bieżące. 


Grudzień 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 


2. Promocja Miasta Wisły i Beskidzkiej Piątki. 


3. Podsumowanie pracy rocznej. Realizacja wniosków. 


4. Sprawy bieżące. 


 


Przewodnicząca Komisji 


 


  Grażyna Pruska  
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UCHWAŁA NR XIV/196/2012
RADY MIASTA WISŁY


z dnia 26 stycznia 2012 r.


w sprawie: zmiany uchwały nr XLIV/548/2010 Rady Miasta Wisły z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie 
ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasentów, określenia wysokości 


wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień w opłacie. 


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art . 40 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) w związku z art. 15, art.19 pkt 1 lit. "a" i pkt 2 ustawy z dnia 12 
stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.), art. 47 § 4a 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz art.4 
ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. 
Nr 62, poz. 718). 


Rada Miasta Wisły 
uchwala 


co następuje: 


§ 1. 


Dokonać następujących zmian w uchwale nr XLIV/548/2010 Rady Miasta Wisły z dnia 29 kwietnia 2010 r. 
w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasentów, określenia wysokości 
wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień w opłacie: 


1) Uchylić dotychczasowe brzmienie ust. 6 w §4 i nadać nowe o treści: 


„6. Dzienne stawki opłaty targowej ustalone w § 4 ust. 2 obniża się w dni nie będące dniami ustawowo 
wolnymi od pracy: 


1) o 75% w każdy poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek przypadający w miesiącach: marzec, kwiecień, 
październik, listopad; 


2) o 50% w każdy poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek przypadający w miesiącach nie wskazanych 
w pkt. 1.”;


2) uchylić dotychczasowe brzmienie §5 i nadać nowe o treści: 


„§ 5. Dopuszcza się sprzedaż towarów i usług podczas organizowanych za zgodą Burmistrza Miasta Wisły 
kiermaszy i imprez - w następujących lokalizacjach (zaznaczonych w załączniku nr 2): 


1) w pasie drogowym na ul. 1 Maja od skrzyżowania z ul. Prusa do skrzyżowania z ul. Olimpijską - po 
uprzednim uzyskaniu zgody na zajęcie pasa drogowego, 


2) na Placu Hoffa.”;


3) uchylić dotychczasowe brzmienie litery "a" w §6 ust. 1 i nadać nowe o treści: 


„a) wyrobów twórczości ludowej wskazanych w załączniku nr 1: 5,- zł ,”;


4) uchylić dotychczasowe brzmienie litery "c" w §6 ust. 1 i nadać nowe o treści: 


„c) pozostałych artykułów i usług: 30,- zł , z zastrzeżeniem §9 ust. 2.”;


5) uchylić dotychczasowe brzmienie §7 i nadać nowe o treści: 


„§ 7. Dopuszcza się sprzedaż towarów i usług podczas organizowanych za zgodą Burmistrza Miasta Wisły 
kiermaszy i imprez w określonych lokalizacjach Parku im. Kopczyńskiego (zaznaczonych w załączniku nr 
3).”;


6) uchylić dotychczasowe brzmienie §9 i nadać nowe o treści: 


„§ 9. 1. Podwyższa się o 20% dzienne stawki opłaty targowej, określone w §6 i §8, w okresie Tygodnia 
Kultury Beskidzkiej. 
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2. Podczas imprez "Piknik Country" i "Święto Miodu" obniża się o 50% dzienną stawkę opłaty targowej, 
o której mowa w § 6 ust. 1 lit. c, przy sprzedaży wyrobów charakterystycznych dla tych imprez, wskazanych 
w załączniku nr 4.”;


7) Uchylić dotychczasowe brzmienie ust. 2 w §13 i nadać nowe o treści: 


„2. Ustala się dla inkasenta opłaty targowej określonego w ust. 1 wynagrodzenie w wysokości 85% od 
zainkasowanej kwoty.”;


8) Uchylić dotychczasowe brzmienie pkt. 3 w §15 i nadać nowe o treści: 


„3) sprzedaż wyrobów twórczości ludowej (wskazanych w załączniku nr 1) wytwarzanych przez 
sprzedającego bezpośrednio podczas handlu.”;


9) Uchylić pkt. 4 w §15; 


10) Uchylić dotychczasowe brzmienie załącznika nr 3 i nadać nowe jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 


11) Dodać załącznik nr 4 "Wykaz wyrobów charakterystycznych dla organizowanych imprez" jak w załączniku nr 
2 do niniejszej uchwały. 


§ 2. 


Pozostawić bez zmian pozostałe ustalenia uchwały nr XLIV/548/2010 Rady Miasta Wisły z dnia 29 kwietnia 
2010 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasentów, 
określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień w opłacie. 


§ 3. 


Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Miasta Wisły. 


§ 4. 


Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, Biuletynie Informacji Publicznej 
oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim. 


§ 5. 


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 


 


Przewodniczący Rady Miasta 
Wisły 


Janusz Podżorski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/196/2012


Rady Miasta Wisły


z dnia 26 stycznia 2012 r.


Zalacznik1.pdf



Zalacznik1.pdf
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/196/2012  


Rady Miasta Wisły  


z dnia 26 stycznia 2012 r. 


1. Impreza „Piknik Country” 


1) buty kowbojki 


2) kapelusze kowbojskie 


3) płyty CD z muzyką country 


4) odzież country 


5) gadżety kowbojskie 


2. Impreza „Święto Miodu” 


1) miód w słoikach 


2) kosmetyki na bazie produktów pszczelich 


3) napoje i produkty spożywcze na bazie miodu 
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UCHWAŁA NR XIV/197/2012
RADY MIASTA WISŁY


z dnia 26 stycznia 2012 r.


w sprawie: niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta Wisły na rok 2013 środków 
stanowiących fundusz sołecki 


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 
142 poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. 
Nr 52, poz. 420 z póżn. zm.) 


Rada Miasta Wisły 
uchwala, co następuje: 


§ 1. 


Nie wyrazić zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta Wisły na rok 2013 środków stanowiących fundusz 
sołecki. 


§ 2. 


Powierzyć wykonanie uchwały Burmistrzowi Miasta Wisły. 


§ 3. 


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


 


Przewodniczący Rady Miasta 
Wisły 


Janusz Podżorski








SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIASTA


W WIŚLE ZA  2011 ROK


Komisja Rewizyjna do 29  września 2011 r.   pracowała w składzie:


1. Joanna Nogowczyk - Przewodnicz ąca


2. Jerzy Mitr ęga - Z-ca Przewodnicz ącego


3. Grażyna Pruska - Członek


4. Bronisław Pinkas - Członek


5. Władysław Pilch – Członek


a od 29 września 2011 r. w związku z rezygnacją Władysława Pilcha w składzie:


1. Joanna Nogowczyk - Przewodnicz ąca


2. Jerzy Mitr ęga - Z-ca Przewodnicz ącego


3. Grażyna Pruska - Członek


4. Bronisław Pinkas - Członek


5. Jan Szalbot – Członek


i  na  14 posiedzeniach zrealizowała  uchwalony Przez Radę Miasta plan pracy na rok 2011


w następującym zakresie: 


A. Analiza ściągalności podatków i opłat lokalnych w 2010 roku,


B. Kontrola  jednostki kultury – WCK w zakresie  finansowo – organizacyjnym 


C. Analiza wykonania budżetu Miasta za 2010 rok i  przygotowanie wniosku o udzielnie


absolutorium,


D. Analiza kontroli przeprowadzonych w urzędzie  - wnioski i zalecenia,


E. Analiza  wydatków na promocję Miasta za I półrocze,


F. Analiza przetargów przeprowadzonych przez Miasto za 2010 rok  i pierwsze 3


kwartały 2011roku


oraz  rozpatrywała skargi i wnioski wpływające do Rady.


Podczas posiedzeń na których dokonywano oceny i analiz  komisja otrzymywała wyjaśnienia


ze strony Burmistrza oraz kierowników referatów Urzędu Miasta. 


Ad. A


Komisja  wnikliwie  przeanalizowała  przedstawiony  przez  skarbnika  Miasta  materiał


zapoznała się z nazewnictwem   działów, rozdziałów i paragrafów związanych  z poborem


poszczególnych opłat lokalnych i podatków oraz poznała zasady przekazywania prowizji do


WCK i  Klubu Sportowego KS Wisła-Ustronianka oraz zasady pobierania  opłaty  targowej


i kontroli jej poboru. Do WCK przekazywane jest 95% kwoty z opłaty targowej na podstawie







zawartej  umowy a środki  przekazywano na  podstawie  wystawionej  faktury z  22%  VAT.


Natomiast  KS Wisła-Ustronianka otrzymywał  prowizję  80% w taki sam sposób jak WCK.


Po  analizie  przedłożonych  materiałów  Komisja  Rewizyjna  stwierdziła,  że  wykonanie


ściągalności podatków i opłat lokalnych w 2010 roku nie budziło zastrzeżeń.


Ad. B


Kontrola  WCK w  zakresie   finansowo  –  organizacyjnym  została  ograniczona  do


zapoznania  się  z  przygotowanym materiałem i  jego analizy  w  związku ze  zmianami  na


stanowiskach dyrektora i księgowego  tej jednostki . Zapoznano się z zakresem  działalności


WCK, bilansowaniem imprez, prowadzeniem działalności niedochodowej jak; kino, amfiteatr,


Echo Wisły. Radni zwrócili uwagę na małą ilość informacji lub informacje, które nie trafiają do


społeczeństwa.  Analizowano  różne  pomysły  i  metody  przekazywania  informacji.


W wyniku dyskusji wypracowano następujące wnioski:


1. Zintensyfikować działania mające na celu  pozyskiwanie sponsorów przy organizacji


imprez kulturalnych.


2. Rozważyć  możliwość  poszerzenia  form  informacji  reklamujących  imprezy


organizowane przez WCK i Miasto. 


3. Rozważyć  możliwość  pobierania opłaty targowej przez inkasenta zatrudnionego w


Urzędzie  i  przekazywania  w/w  opłaty  jako  dotacji  jednostce  kultury,  w  celu


pomniejszenia kosztów związanych z odprowadzaniem podatku VAT (przeanalizować


wszystkie aspekty za i przeciw takiemu rozwiązaniu)


4. „Rozważyć  możliwość  zmiany  inkasenta  opłaty  targowej  z  Wiślańskiego  Centrum


Kultury na osobę fizyczną”.


Po  wnikliwej  analizie  i  dyskusji  wystąpiono  o  uzupełnienie  materiału  o  następujących


zagadnienia: 


• sprecyzować informację dotyczącą funduszu instytucji kultury – kapitału jednostki w


rozbiciu na środki pieniężne i majątkowe,


• wyjaśnić pojęcie „kapitał jednostki” i co się na niego składa,


• podać wykaz posiadanych kont bankowych wraz z opisem czego dotyczą.


W związku ze zmianą  na stanowisku Dyrektora i  okres sezonu letniego temat ten został


zakończony na posiedzeniu w miesiącu wrześniu.


Ad. C


Procedura  analizy wykonania budżetu Miasta za 2010 rok i przygotowania wniosku


o udzielnie absolutorium oraz zatwierdzania sprawozdań w roku 2011 odbywała się w innych


terminach  i  na innych zasadach  niż  w ubiegłych latach.  Związane to było z przepisami


ustawy  o  finansach  publicznych,  które  nakładają  na  Komisję  Rewizyjną  analizę:







sprawozdania  z  wykonania  budżetu  wraz  z  informacją  o  stanie  mienia,  sprawozdania


finansowe oraz  zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.


 Na  dwóch  posiedzeniach  Komisji  Rewizyjnej  w  dniach  30  maja  i  6  czerwca


zapoznano się   ze   sprawozdaniem z wykonania budżetu.  Zostały  dokładnie  wyjaśnione


przez Panią  Skarbnik i jej zastępcę    zasady wykonania   budżetu po stronie dochodów i


wydatków, które w ciągu roku  były korygowane i aktualizowane.  Deficyt  był   pokrywany z


kredytu  w  banku  komercyjnym  oraz  z  pożyczki  zaciągniętej  w  Wojewódzkim  Funduszu


Ochrony  Środowiska.  Zostały  omówione  tabele,  które  w  sprawozdaniu  znajdują  się


obligatoryjnie.  Przy omawianiu   wydatków w poszczególnych działach  zostały wyjaśnione


sprawy związane z:


-  administrowaniem drogami powiatowymi  (bieżące utrzymanie  plus negocjacje kolejnych


remontów, rok 2010 był wyjątkowy ponieważ udział finansowy powiatu był wyższy niż gminy,


środki z powiatu były przekazywane na podstawie porozumienia),


- niektórymi środkami unijnymi, które zostały przesunięte na rok 2011 na przykład z powodu


niewyłonienia  w  przetargu  wykonawcy,  dotyczyło to  między  innymi  zadania  pod  nazwą


rozwój infrastruktury okołoturystycznej,


-  opłatą  eksploatacyjną  pochodzącą  od  Kopalni  Surowców  Skalnych  –  w  czego  70%


otrzymuje miasto a 30% Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska.


-  rozliczeniem  zaliczek  otrzymanych  z  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska


następującym w okresie 3 miesięcznym, natomiast  w projekcie kanalizacyjnym w okresie


6 miesięcznym,,


- subwencją oświatową przychodzącą „zawsze do przodu” (w grudniu na styczeń przyszłego


roku),


- amortyzacją wszystkich środków trwałych, których kwota zakupu jest powyżej 3.500 zł, ( od


350-3.500 zł są  to wartości niematerialne i prawne).


Zostały wyjaśnione zagadnienia  dotyczące sprawozdań finansowych, między innymi,  takie


jak::


- zwiększenie aktywów wynikło z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo


własności,


- inne środki trwałe: namioty, targowisko, punkty do Internetu – 10 szt., rozmieszczone na


terenie Miasta,


- inwestycje rozpoczęte – to nakłady w toku, aktywa obrotowe – czyli to co jest nam ktoś


winien,







- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska został zlikwidowany, a środki zostały przesunięte na


rachunek podstawowy.


Zgodnie   z  art.  270  u.2  ustawy  o  finansach  publicznych  Komisja  Rewizyjna  przyjęła


sprawozdania  finansowe,  sprawozdanie  z  wykonania  budżetu  wraz  z  opinią  RIO  o  tym


sprawozdaniu wraz z  informacją o stanie mienia i wystąpiła do Rady Miasta z wnioskiem o


udzielenie Burmistrzowi Miasta Wisła absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.


Ad. D


Temat „Analiza kontroli przeprowadzonych w urzędzie  - wnioski i zalecenia” został


omówiony  na  dwóch  posiedzeniach  komisji  w  związku  z  uzupełnianiem  materiałów


przedstawionych w pierwotnej wersji komisji. 


Komisja  wysłuchała  wyjaśnień  dotyczących  najmu  pomieszczeń  na  Dziechcince  i  ich


podnajmowania.  Szczególnie  zwrócono  uwagę  na  kwestię  zawieranych   umów na  czas


określony  na  wynajem  lub  dzierżawę  obiektów  miejskich,  i   na  realizacje  zaleceń


pokontrolnych RIO. 


Po  wysłuchaniu  wyczerpujących  wyjaśnień  temat  został  zamknięty  i  komisja  uznała,  że


przygotowanie było merytorycznie wyczerpujące i satysfakcjonujące.


Ad. E


Komisja przeanalizowała przedstawiony materiał. Zwrócono uwagę umieszczanie na


plakatach szerszej informacji o danej imprezie.  Po wysłuchaniu wyjaśnień Pani  kierownik


PTS Ewy Zarychty o przygotowaniu informacji na zbiorcze plakaty, które są  przygotowywane


na początku danego sezonu i są to  faktycznie tylko informacje hasłowe o danych imprezach.


Natomiast na plakatach przygotowywanych do konkretnych imprez znajduje się już szersza


informacja.


Po  dyskusji  na  temat  sposobów plakatowania,  docierania  do wszystkich miejsc  podjęto


następujący wniosek:


5. „Zinwentaryzować miejsca do rozwieszania plakatów na terenie Miasta oraz ustalić


zasady dystrybucji informacji o wydarzeniach w mieście”. 


Ad. F


Podczas  posiedzenia  na  którym  omawiano  temat   „Analiza  przetargów


przeprowadzonych  przez  Miasto za  2010  rok   i  pierwsze  3  kwartały  2011roku”  komisja


otrzymała wyjaśnienia  ze  strony  zastępcy skarbnika Damiana Cieślara który wytłumaczył


członkom komisji , że ustawa prawo zamówień publicznych określa zasady przeprowadzania







przetargów oraz zwolnień,  jeśli  wartość  zamówienia  nie przekracza  14.000 euro  według


kursu określonego przez delegowanego w ustawie ministra. Według wewnętrznych ustaleń


urzędu to wszystkie zamówienia o wartości  powyżej 5.000 zł są publikowane w Biuletynie


Informacji  Publicznej.  Procedury  uproszczone  obowiązują  dla  zamówień  poniżej  progów


unijnych: krótsze terminy ogłoszeń, prostsza procedura odwoławcza. 


Omawiano także wykorzystanie dotacji w roku 2010 w kwocie miliona złotych na usuwanie


skutków powodzi  na  drogach:  w jaki  sposób typowano  wykonawców,  zakupywano  płyty,


dlaczego nie  u  jednego producenta,  jaka  jest  gwarancja na płyty.  Trudności  w realizacji


zadania pojawiły się  w związku  z krótkim czasem na realizację. Zainteresowanie wzbudził


temat nadzoru nad pracami realizowanymi po przetargach. Zastępca Skarbnika wyjaśnił, że


na  nadzór  są  również  zawierane  umowy.  Wytłumaczył  nadzory  inwestorskie,  które


przechodzą  na następny okres i  wyjaśnił  realizację  nadzoru przy realizacji  zamówień  nie


przekraczających  w sumie 14 tys.  Euro, kiedy to   nie ma potrzeby ogłaszania przetargów


wystarczy zapytanie ofertowe. W roku 2010 wartość  szacowana robót  inwestorskich była


powyżej  kwoty 14.000 euro w związku z realizowanym dużym projektem na kanalizację.


Powiedział,  że w umowie na nadzór inwestorski zapisuje się  planowany czas wykonania


zadania  do  odebrania  robót  oraz  do  zakończenia  przeglądów  gwarancyjnych.  Wyjaśnił


zakres informacji jaki można ująć w zamówieniu.


Przy omawianiu  tematu  zostały wyjaśnione sprawy związane z:
− aneksami do umów,


− kwestią solidności wykonywania i realizacji poszczególnych zamówień, 


− problemem przy przetargach j najniższej ceny.


− dzieleniu danego zamówienia na części,


− gwarancjami i sposobem reklamacji   robót drogowych i usuwania usterek w ramach
gwarancji


Po  analizie  przedłożonych  materiałów  i  wysłuchaniu  obszernych  wyjaśnień   stwierdziła


Komisja  Rewizyjna przyjęła  opracowanie  tematu „Analiza  przetargów  przeprowadzonych


przez miasto za 2010 rok i 3 pierwsze kwartały 2011 roku”.


Oprócz  tematów przewidzianych  w  planie  pracy  w  miesiącu wrześniu   omówiono  stan


realizacji  inwestycji  prowadzonych  przez  miasto  w  wyniku  dyskusji  Komisja  Rewizyjna


wypracowała wniosek:


6. „Na październikowym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej przedstawić w całości projekt


Poprawa Zagospodarowania Parku Kopczyńskiego oraz Kompleksu Rekreacyjnego


Jonidło”.


Na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej w 2011 r. rozpatrzono:  







• 4 skargi - 1 uznaną za bezzasadną w części dotyczącej działań prowadzonych przez


Straż Miejską a  za zasadną w części skargi dotyczącą nieudzielenia odpowiedzi na


pismo, 2 bezzasadne i  1 przekazano do Burmistrza (na podstawie art. 231 ustawy


z dnia 14 czerwca 1960 roku KPA. Burmistrz jest pracodawcą dyrektorów przedszkoli


i winien sprawdzić czy nie nastąpiło przekroczenie uprawnień)  i wnioski skierowane


do Rady Miasta,


• 25 wniosków, na które udzielono odpowiedzi lub przekazano według kompetencji do


Burmistrza.


Przy rozpatrywaniu pism, które wpłynęły do Rady,  ze strony komisji zostały podjęte dwa


wnioski:


7. „Przy  zmianach  uchwały  nie  zmieniać  formy  konkursowej  lub  przetargowej  przy


dzierżawie nieruchomości zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi RIO”. 


(Uchwała 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” )


8.  „Na komisję listopadową przygotować mapkę przedstawiającą tereny miejskie na ul.


Konopnickiej oraz zapisy w planie zagospodarowania przestrzennego dotyczące tych


terenów”.


Oraz wypracowano wniosek dotyczący 2012 r. :


9.  „Przygotowywać  comiesięcznie  informację  ze  stanu zaawansowania  i  wykonania


inwestycji prowadzonych przez miasto”.


Podjęte  przez  Komisję  wnioski  dotyczące  2011r.  zostały  zrealizowane  lub  są  w  trakcie


realizacji.


Średnia frekwencja na posiedzeniach komisji to 88,57% - w pierwszym półroczu 94,28%,


w drugim półroczu 82,86%.


Wisła, 5 stycznia 2012


Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej


 Rady Miasta Wisły


Joanna Nogowczyk








Plan pracy  


Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Miasta na 2012 rok 


 
Miesi ąc 


 
Temat 


 
 
Styczeń 
 


1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 


2. Możliwości pozyskania środków unijnych na inwestycje w latach 
2012-2013. 


3. Sprawy bieżące. 


 
 
Luty 


1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 


2. Rozliczenie finansowe remontowanych dróg przez MSD w 2011r. 


3. Omówienie i zapoznanie się z planowanymi, realizowanymi i 
rozstrzygniętymi przetargami na 2012r. 


4. Sprawy bieżące. 


 
Marzec 
 


1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 


2. Omówienie realizacji inwestycji i remontów mieszkań -celowość i 
rozliczenie za 2011r. 


3. Omówienie i zapoznanie się z harmonogramem poprawy oświetlenia 
miasta w 2012r. 


4. Sprawy bieżące. 


 
Kwiecie ń 
 


1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 


2. Omówienie wykonania budżetu za 2011r. 


3. Koszty promocji miasta i współpracy z zaprzyjaźnionymi gminami. 


4. Sprawy bieżące. 


 
Maj 
 


1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 


2. Omówienie współpracy z powiatem w  dziedzinach: kultury, dróg. 


3. Zapoznanie z działalnością i kosztami funkcjonowania klubów 
sportowych na terenie miasta Wisły. 


4. Sprawy bieżące. 


 
Czerwiec 
 


1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 


2. Realizacja i przebieg inwestycji miasta zaplanowanych w 2012r. 


3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu  w 2011 roku. 







4. Sprawy bieżące. 


 
Wrzesień 
 


1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 


2. Sprawozdanie finansowe jednostek organizacyjnych miasta za 
1półrocze 2012r. 


3. Wykonanie budżetu w tym wpływy i wydatki z podatków i opłat 
lokalnych. 


4. Sprawy bieżące. 


 
Październik  


1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 


2. Omówienie i zaopiniowanie propozycji stawek podatków i opłat 
lokalnych na 2013.  


3. Przedstawienie wysokości umorzeń i ulg w opłatach i podatkach 
lokalnych w 2012r. 


4. Przedstawienie wniosków dotyczących projektu budżetu na 2013r. 


5. Sprawy bieżące. 


 
Listopad 
 


1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 


2. Analiza projektu budżetu na 2013r. 


3. Sprawy bieżące. 


 
Grudzie ń 


1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 


2. Omówienie przebiegu realizacji inwestycji miasta w 2012r. 


3. Sprawy bieżące. 


 


Przewodniczący Komisji 


       Jerzy Mitręga  





























Protokół
kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Wisły


w dniu 16 stycznia 2012 roku


Zespół kontrolujący w składzie:


1. Joanna Nogowczyk - Przewodnicząca Komisji


2. Jerzy Mitręga – Z-ca przew. Komisji


3. Bronisław Pinkas - Członek Komisji


4. Jan Szalbot - Członek Komisji


Działając  na  podstawie  uchwały   NR  XIII/192/2011  RADY  MIASTA  WISŁY
z dnia 22 grudnia 2011 r.  w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli w sprawie
warunków  i  realizacji  umowy  zawartej  na  remont fragmentu  drogi  powiatowej
w  Jaworniku  w  ramach  przetargu oraz  upoważnienia  Komisja  przeprowadziła
kontrolę w dniu 16 stycznia 2012 r.
Z ramienia jednostki kontrolowanej w kontroli uczestniczył i udzielał informacji  
Damian Cieślar – z-ca skarbnika 
                 
Przedmiot kontroli:


Realizacja  umowy  zawartej  na  remont fragmentu  drogi  powiatowej
w Jaworniku w ramach przetargu i  wydatkowania w 2011 r.  250 tys.  zł  na
pokrycie roszczeń podwykonawcy. 


Kontrola odbyła się w Urzędzie Miasta w pokoju 107.


Do przeprowadzenia kontroli zostały przedłożone:


1. Dokumenty  związane  z  przeprowadzeniem  przetargu  na  zadanie  wraz
z projektem umowy ,


2. Podpisana umowa z Wykonawcą, 


3. Pismo Burmistrza Miasta wyjaśniające kto prowadził nadzór budowlany i kto
był osobą prowadzącą inwestycję z ramienia Zamawiającego,


4. Protokoły odbioru robót, 


5. Kserokopie zapłaconych faktur,


6. Przepisy prawne zobowiązujące do wypłaty podwykonawcy   zaległości,


7. Ugoda pomiędzy Miastem a podwykonawcą,   wraz  z  załączonymi  kopiami
faktur 


8. Dokumenty finansowe świadczące o zapłacie roszczeń podwykonawcy,
9. Tytuł  wykonawczy  –  nakaz  zapłaty  w  postępowaniu  upominawczym  


Ustalenia kontroli:
1. Komórką  prowadzącą  postępowanie  przetargowe  był  Referat  Rozwoju


Gospodarczego  i  Środowiska.  Postępowanie  numer  RGŚ.3410-37/2010  –
przetarg  nieograniczony  poniżej  kwot  UE  na  remont  fragmentu  drogi







powiatowej ul. Jawornik.
2. Podstawowym kryterium oceny ofert była najniższa cena.
3. W  wyniku  przetargu  wyłoniono  wykonawcę,  który  przedstawił


najkorzystniejszą ofertę – Zakład Budowlany Roman Tajak  opiewającą na 800
tys. złotych.


4. Podpisana  umowa  z  Wykonawcą  dopuszczała  wykonanie  części  zadania
przez podwykonawcę.


5. Podwykonawca to PW „Radex” z Bielska – Białej – wykonawca nawierzchni
asfaltowej. 


6. Termin wykonania zamówienia od dnia 02.09.2010 r.  do dnia 16.11.2010 r..
7. Nadzór nad realizacją zadania ze strony Zamawiającego (Miasto) powierzono


pracownikowi Referatu RGŚ  – Januszowi Peździe i   pełniącemu w tamtym
okresie   funkcję kierownika Damianowi Cieślarowi. 


8. Remont   zakończył  się  w  terminie  co  zostało  potwierdzone  końcowym
protokołem  odbioru  robót  z  dnia  16  listopada  2010r.  podpisanym  przez:
Janusza Pezdę, inspektora nadzoru Pana Jerzego Szklorza   i Wykonawcę  -
Romana Tajaka. Nie stwierdzono usterek.


9. Należność za wykonanie zadania została uregulowana po wystawieniu przez
wykonawcę trzech faktur (zgodnie z umową) opiewające na kwoty:


• Pierwsza z dnia 18. 10. 2010 r. na kwotę – 220601,24 zł
• Druga z dnia 10.11. 2010 r. na kwotę – 235783,19 zł
• Trzecia z dnia 25.11. 2010 r. na kwotę –  343615,57 zł
10.Faktury  pod  względem  merytorycznym  sprawdzał  Kierownik  RGŚ  Damian


Cieślar
11. W  styczniu 2011 r. do Zamawiającego wpłynęła informacja o niewywiązaniu


się  przez  wykonawcę  z  zapłaty  wynagrodzenia  za  roboty  budowlane
wykonane  przez  podwykonawcę.  Zostały  przedstawione  stosowne  kopie
faktur z dnia 13.12.2010r. płatne do 12.01.2011r.


12.  W wyniku uzgodnień pomiędzy podwykonawcą i Miastem jako zamawiającym
doprowadzono do podpisania 29 lipca 2011 r.  ugody, zobowiązującą Miasto –
Inwestora  do  zapłaty  250  tys.  złotych  tytułem  uregulowania  roszczeń
wynikających z niezapłacenia należności za wykonaną pracę podwykonawcy.
Wynikało to   z zapisu art. 6471 § 5. Kodeksu Cywilnego  „Zawierający umowę
z  podwykonawcą  oraz  inwestor  i  wykonawca  ponoszą  solidarną
odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane
przez podwykonawcę.”


13.  Konsekwencją  podpisanej  ugody  było  przelanie  na  konto  podwykonawcy
5.08.2011  r.  określonej  ugodą  kwoty  z  rozdziału  60114  Drogi  publiczne
powiatowe § 4430 Różne opłaty i składki.


14.Zostały  pojęte  odpowiednie  Zarządzenia  Burmistrza  dotyczące  kwestii
finansowych – Burmistrz działał w ramach swoich uprawnień i kompetencji.


15.Gmina  wniosła  sprawę  do  sądu  o  odzyskanie  od  Pana  Romana  Tajaka
poniesionych  kosztów  na  uregulowanie  należności  250  tys.  zł.,  został
zasadzony  wyrok  –  tytuł  wykonawczy    na  osobę  –  nakaz  zapłaty
w postępowaniu upominawczym ważny 10 lat (poniesione koszty 250 tys. plus
odsetki i koszty sądowe)


Analiza w trakcie kontroli przedstawionych dokumentów wykazała nieprawidłowości :


1. Brak  przy  odbiorze  robót  przedstawiciela  podwykonawcy  –  niezgodne







z zapisem § 17, pkt 6, ppkt 1) umowy nr RGŚ. 3420 – 29/10 – CRU/198/10
podpisanej przez przedstawicieli  Zamawiającego – Ówczesnego Burmistrza
Miasta Andrzeja Molina i Skarbnika Miasta Jarosława Głowinkowskiego przy
kontrasygnacie Damiana Cieślara i akceptacji Radcy Prawnego Pani Elżbiety
Pagieły  i przedstawiciela Wykonawcy Romana Tajaka.


2. Złożone  oświadczenie  przedstawiciela  podwykonawcy  po  zakończeniu
inwestycji  (mówiące o braku zaległości  finansowych ze strony Wykonawcy)
zostało podpisane przez kierownika robót, a brak jest informacji i dokumentów
czy dana osoba była do tego  uprawniona. 


Na tym kontrolę zakończono. 


W  związku  z  tym,  że  zauważone  przez  członków  zespołu  kontrolującego
nieprawidłowości dotyczyły roku 2010 czyli poprzedniej kadencji Komisja nie zgłasza
żadnych wniosków i uwag, i nie zostały sprecyzowane zalecenia pokontrolne. 


Niniejszy protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których
po jednym przekazuje się  Burmistrzowi Miasta i Przewodniczącemu Rady Miasta.
 


Członkowie  Zespołu kontrolującego:                               podpisy:


1. Joanna Nogowczyk - Przewodnicząca Komisji –   ______________________


2. Jerzy Mitręga – Z-ca przew. Komisji –                   _______________________


3. Bronisław Pinkas - Członek Komisji –                    ______________________


4. Jan Szalbot - Członek Komisji –                            ______________________


Wisła, dn. 16.01.2012 r. 
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UCHWAŁA NR XIV/198/2012
RADY MIASTA WISŁY


z dnia 26 stycznia 2012 r.


w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Wisła Nr XLV/555/2010 z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie 
uchwalenia regulaminu targowiska miejskiego położonego w Wiśle na pl. Handlowym. 


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 litera a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 
2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) 


Rada Miasta Wisły 
uchwala, co następuje: 


§ 1. W uchwale Rady Miasta Wisła Nr XLV/555/2010 z dnia 27 maja 2010 roku zmienia sie treść załącznika nr 
1 do Regulaminu Targowiska Miejskiego położonego w Wiśle na placu Handlowym, który otrzymuje brzmienie 
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisły. 


§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 


 


Przewodniczący Rady Miasta 


Janusz Podżorski
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Załącznik do Uchwały Nr XIV/198/2012


Rady Miasta Wisły


z dnia 26 stycznia 2012 r.


Zalacznik1.pdf



Zalacznik1.pdf








Załacznik Nr 1 do Uchwały 
Nr XIV/198/2012
Rady Miasta Wisły 
z dnia 26 stycznia 2012r.



Wykaz stoisk handlowych znajdujacych się w zadaszonych straganach na targowisku na pl. Handlowym w Wiśle
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UCHWAŁA NR XIV/199/2012
RADY MIASTA WISŁY


z dnia 26 stycznia 2012 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 załącznika nr 3 do uchwały 
nr XIII/180/2011 Rady Miasta Wisły z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Wisły, nadając mu nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. 


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


1) wprowadzenie pod pozycją II.5 nowego przedsięwzięcia "Aktualizacja miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego" do realizacji w latach 2012-2013 i ustalenie dla niego nakładów i limitu zobowiązań 
w poszczególnych latach; 


2) dla przedsięwzięcia III.14 "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła – etap 
III" zmniejszenie nakładów roku 2012; 


3) dla przedsięwzięcia III.17 "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Wiśle Malince" 
zwiększenie nakładów roku 2012. 


§ 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. 


 


Przewodniczący Rady Miasta 
Wisły 


Janusz Podżorski
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Załącznik do Uchwały Nr XIV/199/2012


Rady Miasta Wisły


z dnia 26 stycznia 2012 r.
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 Załacznik
do Uchwały Nr XIV/199/2012 Rady Miasta Wisły



 z dnia 26 stycznia 2012 roku



2012 2013 2014 2015



I



1a umowy o dostawę energii do budynków jednostki oświatowe 2010-2015 448 000 105 000 111 000 114 000 118 000 448 000



1b umowy o dostawę energii do budynków MZEAS 2010-2015 33 000 8 000 8 000 8 000 9 000 33 000



1c umowy o dostawę energii do budynków komunalnych GMK 2010-2015 64 500 15 200 15 800 16 300 17 200 64 500



1d umowy o dostawę energii targowiska i stoisk handlowych GMK 2010-2015 9 000 2 100 2 200 2 300 2 400 9 000



1e umowa o dostawę energii do oświetlenia ulic i placów MSD 2010-2015 2 150 000 500 000 550 000 550 000 550 000 2 150 000



2a umowy o dostawę wody i odbiór ścieków jednostki oświatowe 2010-2015 185 000 44 000 45 000 47 000 49 000 185 000



2b umowy o dostawę wody i odbiór ścieków MZEAS 2010-2015 11 000 2 000 3 000 3 000 3 000 11 000



2c umowy o dostawę wody i odbiór ścieków GMK 2010-2015 286 600 66 300 69 700 73 200 77 400 286 600



3a umowy o dostawę gazu jednostki oświatowe 2010-2015 1 235 000 310 000 322 000 335 000 268 000 1 235 000



3b umowy o dostawę gazu MZEAS 2010-2015 123 000 22 000 33 000 34 000 34 000 123 000



3c umowy o dostawę gazu do budynków komunalnych GMK 2010-2015 737 100 170 600 179 500 188 700 198 300 737 100



3d umowy o dostawę gazu do Domu Zdrojowego GMK 2010-2015 216 100 50 100 52 600 55 300 58 100 216 100



3e umowy o dostawę gazu do budynku urzędu GMK 2010-2015 11 250 2 600 2 750 2 900 3 000 11 250



4a umowy na zakup usług telefoni stacjonarnej jednostki oświatowe 2010-2015 40 000 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000



4b umowy na zakup usług telefoni stacjonarnej MZEAS 2010-2015 8 000 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000



4c umowa na zakup usług telefonii stacjonarnej MOPS 2010-2013 1 656 828 828 - - 1 656



5a umowy na zakup usług telefoni komórkowej jednostki oświatowe 2010-2015 28 000 7 000 7 000 7 000 7 000 28 000



Okres realizacji
Łączne nakłady 
finansowe do 
poniesienia



Nakłady w poszczególnych latach



Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ci ągło ści działania jednostki)



Lp. Nazwa i cel przedsi ęwzięcia



Jednostka organizacyjna 
odpowiedzialna za 



realizacj ę lub 
koordynuj ąca 
wykonywanie 



przedsi ęwzięcia



 Limit 
zobowi ązań



5b umowy na zakup usług telefoni komórkowej MZEAS 2010-2015 4 800 1 200 1 200 1 200 1 200 4 800



6a umowy na zakup usług internetowych jednostki oświatowe 2010-2015 26 000 6 500 6 500 6 500 6 500 26 000



6b umowy na zakup usług internetowych MZEAS 2010-2015 6 000 1 500 1 500 1 500 1 500 6 000



6c umowy na zakup usług internetowych Or/PTS/SM 2010-2015 108 000 27 000 27 000 27 000 27 000 108 000



7a umowy - serwis oprogramowania komputerowego jednostki oświatowe 2010-2015 9 200 2 300 2 300 2 300 2 300 9 200



7b umowy - serwis oprogramowania komputerowego MZEAS 2010-2015 33 200 8 300 8 300 8 300 8 300 33 200



7c umowy - serwis oprogramowania komputerowego Or 2012-2015 168 000 42 000 42 000 42 000 42 000 168 000



8a umowy o odśnieżanie miasta MSD 2010-2012 850 000 850 000 - - - 850 000



8b umowy o dostawę solanki do zwalczania śliskości na drogach MSD 2012-2015 320 000 80 000 80 000 80 000 80 000 320 000



9 umowy o abonament GPS MSD 2010-2012 8 389 8 389 - - - 8 389



10
umowa najmu powierzchni pod kamerę do monitoringu na ul. 1 
Maja



SM 2010-2013 1 600 800 800 - - 1 600



11 umowy na utrzymanie terenów zielonych na obszarze miasta MSD 2011-2013 79 735 51 578 28 157 - - 79 735



12
umowy ubezpieczniowe: komunikacyjne, majątkowe i 
odpowiedzialności cywilnej



wszyscy 2011-2013 150 924 75 462 75 462 - - 150 924



13 umowa na świadczenie usługi oświetleniowej MSD 2011-2015 657 000 152 000 160 000 168 000 177 000 657 000



X X 8 010 054 2 624 757 1 847 597 1 785 500 1 752 200 8 010 054



II



1
Komputer jest dobry na wszystko
(rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach)



RGŚ 2011-2012 4 000 4 000 - - - 4 000



2
"Uczenie się przez całe życie - program COMENIUS" 
(wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej 
jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oswiaty)



SP-2/MZEAS 2010-2013 61 500 54 000 7 500 - - 61 500



3
"Zdrowy styl życia  - program COMENIUS" 
(wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej 
jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oswiaty)



ZS1/MZEAS 2011-2013 59 336 51 336 8 000 - - 59 336



Suma



Przedsi ęwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (w ydatki bie żące)
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2012 2013 2014 2015



Okres realizacji
Łączne nakłady 
finansowe do 
poniesienia



Nakłady w poszczególnych latachLp. Nazwa i cel przedsi ęwzięcia



Jednostka organizacyjna 
odpowiedzialna za 



realizacj ę lub 
koordynuj ąca 
wykonywanie 



przedsi ęwzięcia



 Limit 
zobowi ązań



4



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
(współpracy organów administracji publicznej z organizacjami 
pozarządowymi)



PTKiŚ/SO 2011-2015 340 000 85 000 85 000 85 000 85 000 340 000



5



Aktualizacja miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego
(kształtowanie polityki przestrzennej przez jednostki 
samorządu terytorialnego)



GPN 2012-2013 575 600 440 600 135 000 - - 575 600



X X 1 040 436 634 936 235 500 85 000 85 000 1 040 436



III



1
Modernizacja dróg gminnych
(poprawa infrastruktury drogowej)



RGS 2012-2015 1 400 000 200 000 500 000 500 000 200 000 1 400 000



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



RGS 2007-2015 820 540 0 100 000 100 000 620 540 820 540



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



RGS 2007-2015 710 500 0 100 000 100 000 510 500 710 500



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



RGS 2007-2013 47 888 0 47 888 - - 47 888



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



RGS 2007-2015 375 000 0 100 000 100 000 175 000 375 000



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



RGS 2008-2014 235 298 0 85 298 150 000 - 235 298



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



RGS 2008-2015 1 040 000 0 125 000 115 000 800 000 1 040 000



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



RGS 2009-2014 303 000 20 000 126 500 156 500 - 303 000



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



RGS 2010-2012 690 000 690 000 - - - 690 000



10
Adaptacja budynków przy ul. Kopydło na cele mieszkaniowe
(zwiększenie zasobów budynków komunalnych mieszkalnych)



RGS 2010-2015 899 878 320 348 300 000 189 530 90 000 899 878



Modernizacja budynku przy ul. Dziechcinka 4



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



Suma



11
Modernizacja budynku przy ul. Dziechcinka 4
(poprawa stanu technicznego budynków komunalnych)



RGS 2010-2015 351 910 0 0 0 351 910 351 910



12
Ochrona infrastruktury miasta przed zagrożeniami 
powodziowymi
(ochrona przed zagrożeniami powodziowymi)



RGS 2010-2015 60 000 0 20 000 20 000 20 000 60 000



14
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w 
aglomeracji Wisła – etap III
(ochrona środowiska zaopatrzenie w wodę)



RGS 2006-2012 7 279 000 7 279 000 - - - 7 279 000



13
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła-etap IV
(ochrona środowiska)



RGS 2010-2014 500 000 50 000 200 000 250 000 - 500 000



15
Budowa sieci szerokopasmowego Internetu na terenie gmin 
powiatu cieszyńskiego
(rozbudowa infrastruktury telekomunikacyjnej)



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



16



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



RGŚ 2011-2013 720 000 20 000 700 000 - - 720 000



17



Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Wiśle 
Malince
(poprawa efektywności energetycznej i warunków kształcenia 
na poziomie podstawowym)



RGŚ 2012-2013 535 000 35 000 500 000 - - 535 000



18



Termomodernizacja budynków Przedszkoli Publicznych w 
Wiśle
(poprawa efektywności energetycznej i warunków kształcenia 
na poziomie przedszkolnym)



RGŚ 2013-2014 315 000 0 15 000 300 000 - 315 000



19



Termomodernizacja budynku komunalnego "Beskid" w Wiśle 
Centrum
(poprawa efektywności energetycznej i warunków kształcenia 
muzycznego)



RGŚ 2013-2014 495 000 0 15 000 480 000 - 495 000



20
Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Wiśle
(poprawa efektywności energetycznej i warunków świadczenia 
usług publicznych)



RGŚ 2014-2015 135 000 0 0 15 000 120 000 135 000



21
Rozwój infrastruktury okołoturystycznej Miasta Wisły - etap II
(rozbudowa infrastruktury turystycznej)



RGS 2011-2013 400 000 0 400 000 - - 400 000



X X 18 813 014 8 614 348 3 434 686 3 076 030 3 687 950 18 813 014



IV



1 - - - - - - - - -



X X 0 0 0 0 0 0



X X 27 863 504 ######## 5 517 783 4 946 530 5 525 150 27 863 504Łącznie ( I + II + III+IV)



Suma



Suma



Wieloletnie por ęczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust.  4 pkt 3 ufp 
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UCHWAŁA NR XIV/200/2012
RADY MIASTA WISŁY


z dnia 26 stycznia 2012 r.


w sprawie: zmian budżetu miasta na rok 2012 


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 Tabeli A uchwały budżetowej na rok 2012 "Plan dochodów budżetu miasta na rok 
2012" jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 


2. Ustalić, że plan dochodów po zmianach wynosi 37.479.687 PLN, w tym bieżące 32.825.372 PLN. 


§ 2. 


1. Dokonać zmian w Tabeli B uchwały budżetowej na rok 2012 "Plan wydatków budżetu miasta na rok 
2012" jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 


2. Ustalić, że plan wydatków po zmianach wynosi 41.060.037 PLN, w tym bieżące 31.530.119 PLN. 


§ 3. 


1. Dokonać zmiany planowanych przychodów budżetu miasta o kwotę 784.238 PLN poprzez zwiększenie 
wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu 
terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o kwotę 649.238 PLN oraz 
zwiększenie kredytu bankowego o kwotę 135.000 PLN . 


2. Zmienić treść Tabeli C uchwały budżetowej na rok 2012 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu 
miasta na rok 2011” jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 


§ 4. 


1. Ustalić, że w wyniku zmian planu wydatków i dochodów deficyt ulegnie zwiększeniu 
o kwotę 784.238 PLN i zostanie sfinansowany kredytem bankowym i wolnymi środkami, jako nadwyżką 
środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikającymi 
z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 


3. Ustalić, że źródłem pokrycia deficytu w wysokości 3.580.350 PLN będą: 


1) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
w kwocie 2.711.016 PLN, 


2) kredyty bankowe w kwocie 825.000PLN. 


3) wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu 
terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 44.334 PLN 


§ 5. 


Zmienić treść Tabeli D uchwały budżetowej na rok 2012 "Plan dochodów i wydatków na realizację zadań 
określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii za rok 2012" jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 
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§ 6. 


Zmienić treść Tabeli F uchwały budżetowej na rok 2012 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań 
z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2012” jak 
w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 


§ 7. 


Zmienić treść Tabeli J uchwały budżetowej na rok 2012 "Wydatki majątkowe w budżecie miasta na rok 
2012” jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. 


§ 8. 


Powierzyć wykonanie uchwały Burmistrzowi Miasta Wisły. 


§ 9. 


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


 


Przewodniczący Rady 
Miasta Wisły 


Janusz Podżorski
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Załącznik do Uchwały Nr XIV/200/2012


Rady Miasta Wisły


z dnia 26 stycznia 2012 r.


Zalacznik1.pdf



Zalacznik1.pdf








Dział
Para- 
graf



Źródło zmniejszenie zwi ększenie



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



4 500,00



dochody bieżące 4 500,00



0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 4 500,00



801 Oświata i wychowanie 110 549,00



dochody majątkowe 110 549,00



6280



Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów 
publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 
zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych



110 549,00



Razem: 110 549,00 4 500,00



Zmiany w planie dochodów bud żetu miasta na rok 2012



Załącznik nr 1 do



Uchwały Rady Miasta



z dnia 26 stycznia 2012 r.



Nr XIV/ 200 / 2012



Tabela A



1











Dział
Roz- 
dział



T R E Ś Ć zmniejszenie zwi ększenie



600 Transport i ł ączność 18 200,00



60016 Drogi publiczne gminne 18 200,00



wydatki bie żące 18 200,00



wydatki jednostek budżetowych 16 700,00



- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 16 700,00



świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500,00



710 Działalno ść usługowa 135 000,00



71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 135 000,00



wydatki bie żące 135 000,00



wydatki jednostek budżetowych 135 000,00



- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 135 000,00



750 Administracja publiczna 101 200,00



75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 101 200,00



wydatki bie żące 101 200,00



wydatki jednostek budżetowych 99 700,00



- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 70 000,00



- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 29 700,00



świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500,00



754 Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo żarowa 13 000,00



75416 Straż gminna (miejska) 13 000,00



wydatki bie żące 13 000,00



wydatki jednostek budżetowych 13 000,00



- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 13 000,00



801 Oświata i wychowanie 147 669,00



80101 Szkoły podstawowe 72 969,00



wydatki bie żące 57 969,00



wydatki jednostek budżetowych 57 969,00



- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 57 969,00



wydatki majatkowe 15 000,00



- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne) 15 000,00



Załącznik nr 2 do



Uchwały Rady Miasta



z dnia 26 stycznia 2012 r.



Nr XIV/ 200 / 2012



Zmiany w planie wydatków bud żetu miasta na rok 2012



Tabela B



1











80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4 580,00



wydatki bie żące 4 580,00



wydatki jednostek budżetowych 4 580,00



- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 580,00



80104 Przedszkola 14 742,00



wydatki bie żące 14 742,00



wydatki jednostek budżetowych 14 742,00



- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 742,00



80110 Gimnazja 26 796,00



wydatki bie żące 26 796,00



wydatki jednostek budżetowych 26 796,00



- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26 796,00



80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej s zkół 18 184,00



wydatki bie żące 18 184,00



wydatki jednostek budżetowych 18 184,00



- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 184,00



80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 10 078,00



wydatki bie żące 10 078,00



wydatki jednostek budżetowych 10 078,00



- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 078,00



80195 Pozostała działalno ść 320,00



wydatki bie żące 320,00



wydatki jednostek budżetowych 320,00



- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 320,00



851 Ochrona zdrowia 4 500,00



85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4 500,00



wydatki bie żące 4 500,00



wydatki jednostek budżetowych 4 500,00



- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 500,00



852 Pomoc społeczna 16 369,00



85219 Ośrodki pomocy społecznej 14 839,00



wydatki bie żące 14 839,00



wydatki jednostek budżetowych 14 839,00



- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 839,00



85228 Usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi opieku ńcze 90,00



wydatki bie żące 90,00



wydatki jednostek budżetowych 90,00



- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 90,00



2











85295 Pozostała działalno ść 1 440,00



wydatki bie żące 1 440,00



wydatki jednostek budżetowych 1 440,00



- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 440,00



854 Edukacyjna opieka wychowawcza 4 651,00



85401 wydatki bie żące 4 651,00



wydatki jednostek budżetowych 4 651,00



- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 651,00



900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 334 435,00 634 435,00



90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 334 435,00 334 435,00



wydatki bie żące 51 000,00



wydatki jednostek budżetowych 2 000,00



- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2 000,00



wydatki na programy finans. z udziałem śr. o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 i 3 49 000,00



wydatki maj ątkowe 334 435,00 283 435,00



- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne) 283 435,00



- wydatki na programy finans. z udziałem śr. o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 i 3 334 435,00



90003 Oczyszczanie miast i wsi 300 000,00



wydatki bie żące 300 000,00



wydatki jednostek budżetowych 300 000,00



- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 300 000,00



Razem 365 635,00 1 043 824,00
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Załącznik nr 3 do



Uchwały Rady Miasta



z dnia 26 stycznia 2012 r.



Nr XIV/ 200 / 2012



Tabela C



§ TREŚĆ KWOTA



952
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku 
krajowym



3 536 016



pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
 i Gospodarki Wodnej



2 711 016



kredyt bankowy 825 000



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)



2 230 013



Razem przychody 5 766 029



Dochody budżetu 37 479 687



RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUD ŻETU 43 245 716



992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 2 185 679



spłata pożyczek 575 679



spłata kredytów 1 610 000



Wydatki budżetu 41 060 037



43 245 716RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUD ŻETOWE



ROZCHODY BUDŻETU



PRZYCHODY BUDŻETU



ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUD ŻETU 
MIASTA ROK 2012











Dział
Roz- 
dział



Treść Dochody Wydatki



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



674 500 0



75618
Wpływy z innych opłat stanowi ących dochody jednostek samorzadu terytorialnego na 
podstawie ustaw



674 500



851 Ochrona zdrowia 0 674 500



85153 Zwalczanie narkomanii 13 800



Prowadzenie profilaktycznej działalno ści informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w 
zakresie rozwiazywania problemów narkomanii (realiz acja programów profilaktycznych, 
koncertów, warsztatów, zakup materiałów informacyjn ych i edukacyjnych 



0 5 800



wydatki bieżące 5 800



wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 5 800



- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 800



Prowadzenie profilaktycznej działalno ści informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
rozwiazywania problemów narkomanii , w tym organiza cja pozalekcyjnych zaj ęć 
sportowych oraz realizacja programów profilaktyczny ch w szkołach



0 8 000



wydatki bieżące 8 000



wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 8 000



- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 000



- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 000



85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0 660 700



Działalno ść Komisji Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych 27 000



wydatki bieżące 27 000



wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 27 000



- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 000



- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9 000



Wspieranie działalno ści organizacji pozarz ądowych, słu żącej rozwi ązywaniu problemów 
alkoholowych



6 000



wydatki bieżące 6 000



- wydatki na dotacje 6 000



Wspieranie działalno ści instytucji, słu żącej rozwi ązywaniu problemów alkoholowych 6 000



wydatki bieżące 6 000



- wydatki na dotacje 6 000



Funkcjonowanie Zespołu Informacyjno-Konsultacyjnego  d/s Rozwi ązywania Problemów 
Rodziny



230 504



wydatki bieżące 230 504



wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 230 504



- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 196 804



- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 33 700



Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzi eży z rodzin, w których wyst ępuje 
problem alkoholowy i zagro żonych alkoholizmem oraz dzieci z rodzin dysfunkcyjn ych, u 
których wyst ępują zaburzenia zachowania, zaburzenia emocjonalne, agr esja, przemoc.



0 55 200



wydatki bieżące 55 200



Plan dochodów i wydatków na realizacj ę zadań okre ślonych w Programie Profilaktyki i Rozwi ązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkom anii 



za rok 2012



Tabela D
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wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 55 200



- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 700



- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 47 500



Dofinansowanie wyjazdów na zielone szkoły 0 10 000



wydatki bieżące 10 000



wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 10 000



- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10 000



Prowadzenie działalno ści informacyjnej i edukacyjnej w szczególno ści dla dzieci i 
młodzie ży, realizacja programów profilaktycznych w szkołach



0 8 000



wydatki bieżące 8 000



wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 8 000



- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8 000



Prowadzenie działalno ści informacyjnej i edukacyjnej w szczególno ści dla dzieci i 
młodzie ży, realizacja programów profilaktycznych środowiskowych



0 2 000



wydatki bieżące 2 000



wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 2 000



- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 000



Prowadzenie działa ń na rzecz do żywiania w szkołach 0 45 000



wydatki bieżące 45 000



świadczenia na rzecz osób fizycznych 45 000



Prowadzenie profilaktycznej działalno ści informacyjnej i edukacyjnej w szczególno ści dla 
dzieci i młodzie ży, w tym podejmowanie działa ń na rzecz przygotowania odpowiedniej 
bazy do prowadzenia zaj ęć - remont boisk i obiektów sportowych, doposa żenie i naprawa 
już istniej ących placów zabaw (drobne prace i naprawy na placac h zabaw). Modernizacja 
placów zabaw oraz przyst ąpienie do programu "Radosna Szkoła". Współprca w tym  
zakresie z innymi jst. 



112 000



wydatki bieżące 30 000



wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 30 000



- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 30 000



wydatki majątkowe 82 000



inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne) 82 000



Prowadzenie działalno ści informacyjnej i edukacyjnej, dofinansowanie real izacji szkolnych 
programów profilaktycznych w cz ęści dotycz ącej zagospodarowania czasu wolnego dzieci 
i młodzie ży poprzez przedu żenie pracy świetlic szkolnych oraz organizacj ę zajęć 
pozalekcyjnych w tym prowadzenie pozalekcyjnych zaj ęć sportowych.



141 996



wydatki bieżące 141 996



wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 141 996



- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 117 096



- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 24 900



Zwiększenie dost ępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osó b uzale żnionych 
od alkoholu



2 000



wydatki bieżące 2 000



wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 2 000



- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 000



Diagnoza problemów uzale żnień 10 000



wydatki bieżące 10 000



wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 10 000



- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10 000



Realizacja zada ń wynikaj ących z programu przeciwdziałania przemocy w rodzini e wobec 
osób i rodzin dotkni ętych problemem alkoholowym  



5 000



wydatki bieżące 5 000



wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 5 000



- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 000
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Dział
Roz- 
dział



T R E Ś Ć dochody wydatki



750 Administracja publiczna 55 444 55 444



75011 Urzędy wojewódzkie 55 444 55 444



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



55 444



Wydatki bieżące: 55 444



wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 55 444



- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 52 865



- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 579



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



2 100 2 100



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



2 100 2 100



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



2 100



Wydatki bieżące: 2 100



wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 2 100



- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 990



- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 110



852 Pomoc społeczna 2 398 218 2 398 218



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



2 381 602 2 381 602



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



2 381 602



Wydatki bieżące: 2 381 602



wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 2 381 602



- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 92 423



- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8 945



- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 280 234



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



6 616 6 616



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



6 616



Wydatki bieżące: 6 616



wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 6 616



- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 616



Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zadań z zakresu administracji rz ądowej 
i innych zleconych gminie odr ębnymi ustawami na rok 2012
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85228 Usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi opieku ńcze 10 000 10 000



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



10 000



Wydatki bieżące: 10 000



wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 10 000



- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 000



Razem: 2 455 762 2 455 762



Dochody do odprowadzenia do bud żetu państwa:



750 Administracja publiczna 600



75011 Urzędy wojewódzkie 600



0690 Wpływy z różnych opłat 600



852 Pomoc społeczna 25 500



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



25 500



0920 Pozostałe odsetki 1 500



0970 Wpływy z różnych dochodów 1 500



0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 22 500



Razem: 26 100
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Dział Rozdział § ogółem



w tym na programy 
finansowane z 
udziałem środków, 
o których mowa 
art. 5 ust 1 pkt 2 i 
3 ustawy



w tym na 
przedsięwzięcia ujęte 
w Wieloletniej 
Prognozie 
Finansowej



I. WYDATKI NA INWESTYCJE  



1 600 60016 6050 200 000 200 000



630 63003 25 000 25 000



6050 0 0



6057 12 500 12 500



6059 12 500 12 500



3 630 63095 25 000 22 500



6050 2 500 0



6057 19 125 19 125



6059 3 375 3 375



4 630 63095 6050 40 000



5 700 70095 6050 320 348 320 348



6 700 70095 6050 170 000



7 710 71095 6050 1 000



8 801 80101 6050 90 570



9 801 80101 6050 62 000



10 801 80101 6050 20 000 20 000



11 801 80101 6050 35 000 35 000



12 801 80101 6050 690 000 690 000



13 851 85154 6050 82 000



900 90001 7 279 000 6 706 718 7 279 000



6050 572 282 0



6057 4 462 004 4 462 004



6059 2 244 714 2 244 714



15 900 90001 6050 50 000 50 000



16 900 90001 6050 20 000 20 000



Załącznik nr 6 do
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Tabela J



WYDATKI MAJ ĄTKOWE W BUDŻECIE MIASTA NA ROK 2012



Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 
w Jaworniku



Modernizacja placów zabaw



Nazwa zadania



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



Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 
w Wiśle Czarne



Plan wydatków



Modernizacja dróg gminnych



Modernizacja infrastruktury turystycznej



Adaptacja budynków przy ul. Kopydło na cele 
mieszkaniowe



Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 
w Wiśle Malince



Klasyfikacja bud żetowa



Modernizacja budynków komunalnych



Budowa sieci szerokopasmowego Internetu



Poprawa zagospodarowania otoczenia Szkoły 
Podstawowej Nr 4



Poprawa zagospodarowania otoczenia Szkoły 
Podstawowej Nr 5



Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła-
etap IV.



2



Lp



14



Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wiśle Jaworniku



Jabłonków-Wisła na turystycznych ścieżkach 
transgranicznych - etap II



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











17 758 75818 6050 190 522



18 Zabezpieczenie sieci komputerowej 750 75023 6050 9 478



9 309 918 6 754 218 8 614 348



1 600 60016 6060 50 000



2 600 60016 6060 40 000



3 700 70005 6060 50 000



4 700 70095 6060 40 000



5 801 80101 6060 5 000



6 900 90095 6060 35 000



220 000 0



0 x X



0 x X



Razem wydatki maj ątkowe 9 529 918 6 754 218 8 614 348



Zakup kotłów CO na Reymonta 2b



Zakup klimatyzacji do pracowni komputerowej SP-5 w 
Jaworniku



Rezerwa celowa na wydatki majątkowe



IV. WYDATKI NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO 
SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO



Razem 



Razem 



II. WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE



Zakup skrapiarki



Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wisła



Zakup markiz na targowisko miejskie



III. WYDATKI NA ZAKUP I OBJ ĘCIE AKCJI I 
UDZIAŁÓW



Zakup płyt drogowych














