
P r o t o k ó ł nr XVI/12 

z sesji Rady Miasta Wisły odbytej w dniu 29 marca 2012 roku, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Wiśle 
od godz. 14.00 – 20.00. 

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

W sesji uczestniczyli: 

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

Porządek obrad 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad (ewentualne zmiany). 

3. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Miasta z dnia 23 lutego 2012r. 

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. Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
miasta Wisły w 2012r. 

9. Zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wisła, podjęcie uchwały 
w sprawie warunków dofinansowania przedsięwzięć proekologicznych. 

10. Program modernizacji i rozbudowy sieci oświetleniowej na terenie gminy Wisła. 

11. Sieć kanalizacyjna - stan istniejący, planowane remonty oraz jej rozbudowa. 

12. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Wisły, 

b) zmian budżetu miasta Wisły na 2012r. 

c) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Cieszyńskiego, 

d) zmiany uchwały Nr XIII/190/2011 Rady Miasta Wisły z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu 
pracy Rady Miasta Wisły na 2012 rok, 

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

f) zmiany uchwały nr XLII/512/2010 rady Miasta Wisły z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie ustalania regulaminu 
porządkowego terenu Parku im. Stanisława Kopczyńskiego, placu Bogumiła Hoffa, ulicy Pawła Stellera i ulicy 
1 Maja – od skrzyżowania z ulicą Olimpijską do skrzyżowania z ul. Bolesława Prusa, 

g) przyjęcia sprawozdania z wykonania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych za 2011r., 

h) przyjęcia raportu z wykonania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2011 rok, 

i) zmiany uchwały nr VIII/104/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji 
celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 
realizowanych na terenie Gminy Wisła, 
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j) zmiany uchwały nr VIII/103/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji 
celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 
realizowanych w wyniku inwestycji prowadzonych przez Gminę Wisła w ramach projektu: Rozbudowa sieci 
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła ; etap III; współfinansowanego przez Unię 
Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na 
lata 2007-2013. 

13. Udzielenia odpowiedzi na wniosek 

a) handlujących na targowisku miejskim, 

14. Interpelacje i zapytania. 

15. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania. 

16. Komunikaty i informacje. 

17. Wolne wnioski. 

18. Zamknięcie obrad sesji. 

AD. 1. 

Przewodniczący Rady Janusz Podżorski otworzył XVI 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. 

Przewodniczący Rady Janusz Podżorski oświadczył, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu 
uczestniczy 15 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum 
pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. 

AD. 2. 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski przedstawił projekt porządku obrad sesji, wcześniej 
dostarczony Radnym, jednocześnie zwracając się z zapytaniem, czy ktoś chciałby wystąpić z wnioskiem 
o dokonanie zmian w porządku obrad. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek poprosił o wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 10 projektów 
uchwał w sprawie: 

a) przyjęcia informacji Pt. Program modernizacji i rozbudowy sieci oświetleniowej na  terenie gminy Wisła, 

b) zmiany Uchwały Nr XII/173/2011 Rady Miasta Wisły z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia trybu 
prac nad projektem uchwały budżetowej, 

oraz w punkcie 12 k) projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI/146/2011 Rady Miasta Wisła 
z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, 
zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości 
wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Radna Joanna Nogowczyk powiedziała, że nie rozumie 
wprowadzania projektu uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. 
Zauważyła, że projekt nie był omawiany, ani przesłany w materiałach w obowiązującym terminie. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że projekt nie był przesłany, ponieważ temat wyniknął na 
wspólnym posiedzeniu komisji, dlatego termin siedmiodniowy nie jest zachowany. Zauważył, że w związku 
z tym, iż jest to związane z tematem oświetlenia, a dotyczy trybu procedowania, winno być podejmowane 
kompleksowo. 

Zastępca Skarbnika Damian Cieślar powiedział, że w wyniku dyskusji przeprowadzonej we wtorek na 
komisjach, wyniknęła kwestia, aby kwestie związane z budową oświetlenia podlegały każdorazowo 
zatwierdzeniu przez Radę. Dlatego proponuje się uszczegółowienie trybu prac nad projektem uchwały 
budżetowej, gdzie w bloku dotyczącym szczegółowości, w grupie wydatków majątkowych proponuje się 
wyodrębnienie zadań polegających na budowie sieci oświetleniowej. W związku z tym, budowa oświetlenia 
będzie możliwa tylko w przypadku imiennego zapisania zadania w uchwale budżetowej. 
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Burmistrz Miasta Jan Poloczek dopowiedział, że jest to propozycja po wniosku Radnego Tomasza 
Bujoka z komisji, który być może również dzisiaj padnie, że oświetlenia nie budujemy. Stwierdził, że nie jest 
to dobry wniosek, ponieważ jeśli będą możliwości to trzeba oświetlenie budować, a o tym gdzie budować, 
zdecyduje Rada, zgodnie z procedurą zawartą w proponowanym projekcie uchwały. Podał przykład ulicy 
Sarniej, na której o budowie oświetlenia przy okazji remontu drogi zdecyduje Rada, tak samo jak w każdym 
innym przypadku. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Radna Joanna Nogowczyk powiedziała, że nie jest przygotowana 
na podejmowanie tej uchwały, ponieważ nie ma przed oczami tekstu zmienianej uchwały, wobec tego 
postawiła wniosek formalny o nie wprowadzanie tego punktu do porządku obrad. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że w proponowanym projekcie uchwały nie ma nic ponad 
dopisanie wspomnianych słów. 

Radna Ewa Sitkiewicz odwołując się do ustaleń z komisji, kiedy to zaproszono Pana Dyrektora Tauronu 
na kolejne posiedzenie komisji oraz do informacji Burmistrza o planowanym spotkaniu również poza 
komisjami, zauważyła, że w ciągu tego miesiąca może nie być specjalnie czasu na podejmowanie 
jakichkolwiek decyzji związanych z oświetleniem. Wobec tego zaproponowała, żeby do projektu tej uchwały 
wrócić w przyszłym miesiącu. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że na ten rok na oświetlenie nie zaplanowano środków 
w budżecie w związku z tym podjęcie uchwały może być przesunięte w czasie nawet do końca roku. 

W związku ze złożonym wnioskiem formalnym Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski zapytał 
kto jest za tym, żeby proponowanego projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/173/2011 Rady 
Miasta Wisły z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 
nie wprowadzać do porządku obrad. 

Rada w głosowaniu: 9 „za” 3 „przeciw” i 3 „wstrzymujące” odrzuciła propozycję wprowadzenia projektu 
uchwały do porządku obrad. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Radna Joanna Nogowczyk poprosiła o wprowadzenie w punkcie 
13 b) projektu uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na wniosek mieszkańców ulicy Koszarzyska, 
a punkcie 13 c) projektu uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na wniosek pedagogów, psychologów 
i logopedów wiślańskich szkół dotyczący wydłużenia pensum godzin. 

Porządek obrad 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad (ewentualne zmiany). 

3. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Miasta z dnia 23 lutego 2012r. 

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. Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
miasta Wisły w 2012r. 

9. Zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wisła, podjęcie uchwały 
w sprawie warunków dofinansowania przedsięwzięć proekologicznych. 

10. Program modernizacji i rozbudowy sieci oświetleniowej na terenie gminy Wisła. 

11. Sieć kanalizacyjna - stan istniejący, planowane remonty oraz jej rozbudowa. 

12. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Wisły, 

b) zmian budżetu miasta Wisły na 2012r. 

c) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Cieszyńskiego, 
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d) zmiany uchwały Nr XIII/190/2011 Rady Miasta Wisły z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu 
pracy Rady Miasta Wisły na 2012 rok, 

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

f) zmiany uchwały nr XLII/512/2010 rady Miasta Wisły z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie ustalania regulaminu 
porządkowego terenu Parku im. Stanisława Kopczyńskiego, placu Bogumiła Hoffa, ulicy Pawła Stellera i ulicy 
1 Maja – od skrzyżowania z ulicą Olimpijską do skrzyżowania z ul. Bolesława Prusa, 

g) przyjęcia sprawozdania z wykonania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych za 2011 r., 

h) przyjęcia raportu z wykonania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2011 rok, 

i) zmiany uchwały nr VIII/104/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji 
celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 
realizowanych na terenie Gminy Wisła, 

j) zmiany uchwały nr VIII/103/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji 
celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 
realizowanych w wyniku inwestycji prowadzonych przez Gminę Wisła w ramach projektu: Rozbudowa sieci 
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła ; etap III; współfinansowanego przez Unię 
Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na 
lata 2007-2013, 

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

13. Udzielenia odpowiedzi na wniosek 

a) handlujących na targowisku miejskim, 

b) mieszkańców ulicy Koszarzyska, 

c) pedagogów, psychologów i logopedów wiślańskich szkół dotyczący wydłużenia pensum godzin. 

14. Interpelacje i zapytania. 

15. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania. 

16. Komunikaty i informacje. 

17. Wolne wnioski. 

18. Zamknięcie obrad sesji 

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

W głosowaniu udział wzięło 15 Radnych, Rada Miasta w głosowaniu 15 „za” jednogłośnie przyjęła 
zmieniony porządek obrad. 

AD. 3 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski zapytał czy ktoś wnosi uwagi do protokołu z XV sesji 
Rady Miasta z dnia 23 lutego 2012 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 XV sesji Rady Miasta. 

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

AD. 4 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski powiedział, że mimo wysłanych jak co miesiąc zaproszeń, 
nikt z zaproszonych gości nie dojechał, także uznał punkt za wyczerpany. 
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AD. 5 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski powiedział, że sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza 
było dostępne w Biurze Rady, udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Wisły oraz wszyscy Radni 
otrzymali je drogą elektroniczną, sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Pytania do sprawozdania 
będzie można zadawać w punkcie 14. 

AD. 6 

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

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

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawione przez Przewodniczącą Komisji Radną 
Joannę Nogowczyk stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Miasta przedstawione 
przez Przewodniczącego Komisji Radnego Jerzego Mitręgę stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego, 
Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa Radny Witold Cichy przedstawił sprawozdanie, które stanowi 
załącznik nr 6 do protokołu. 

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

AD. 7 

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

AD. 8 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski rozpoczynając kolejny punkt porządku obrad: przyjęcie 
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta 
Wisły w 2012r. poprosił o wprowadzenie do tematu. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że jest to jedna z tych uchwał, których podjęcie jest nałożone 
obowiązkiem ustawowym, niestety środki na ten cel trzeba przeznaczyć z własnego budżetu, na ten cel 
w budżecie została zabezpieczona kwota 43.000 zł. Uzupełniając odpowiedź na pytanie z komisji wspólnych, 
powiedział, że za usypianie ślepych miotów również gmina musi zapłacić. 

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

Radna Ewa Sitkiewicz zapytała czy sprawdzono warunki jakie oferują wymienione gospodarstwa rolne. 

Kierownik Referatu GPN Krzysztof Lipiński potwierdził, że warunki są spełnione. 

Radny Jan Szalbot zapytał co z dzikimi zwierzętami oraz czy jakakolwiek odpowiedzialność w tym zakresie 
leży po stronie Lasów Państwowych. 

Kierownik Referatu GPN Krzysztof Lipiński odpowiedział, że dzikie zwierzęta będą odwożone do 
specjalnego schroniska w Mikołowie, odpowiedzialność nie leży po stronie Lasów Państwowych. 

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

W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych. Rada Miasta w głosowaniu 14 „za”, 1 „wstrzymujący” przyjęła 
przedstawiony projekt uchwały. 

Uchwała nr XVI/213/2012 stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

AD. 9 
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Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski rozpoczął kolejny punkt porządku obrad: zatwierdzenie 
taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wisła, podjęcie uchwały w sprawie warunków 
dofinansowania przedsięwzięć proekologicznych i oddał głos Burmistrzowi. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że na wspólnym posiedzeniu komisji był obecny Prezes WZC 
Pan Janusz Stec, który odpowiadał na szczegółowe pytania, wobec tego poprosił o przystąpienie do 
głosowania. 

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

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

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

Uchwała nr XVI/214/2012 stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

AD. 10 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski poprosił o wprowadzenie do tematu: Program 
modernizacji i rozbudowy sieci oświetleniowej na terenie gminy Wisła: przyjęcia informacji Pt. Program 
modernizacji i rozbudowy sieci oświetleniowej na  terenie gminy Wisła. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, ze zgodnie z wnioskiem drugi projekt uchwały nie będzie 
podejmowany. Powiedział, że materiał był szczegółowo omówiony przez autora audytu oraz przy obecności 
przedstawicieli Firmy Tauron. Wobec tego poprosił o konkretne pytania do materiału i projektu uchwały. 

Radny Bronisław Pinkas zauważył, że wiele spraw nie zostało przez audyt wyjaśnionych, podał przykład 
ulic: Przemysłowej, Gahury, gdzie są nieczynne punkty świetlne, nawet nie wiadomo czyją są własnością. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że rozmowy z Dyrektorem Tauronu będą zmierzały w tym 
kierunku, żeby w kwestii oświetlenia uruchomić co tylko jest możliwe. 

Radna Joanna Nogowczyk powiedziała, że ma wątpliwości, ponieważ uważa, że przedstawiony materiał nie 
jest programem. Podejmując na komisjach temat uchwały miała na myśli konkretne określenie modeli 
postępowania, przedstawiony materiał jest tylko informacją, a nie programem. Zapytała czy będzie stworzony 
program czy też temat ma się zakończyć podjęciem uchwały o przyjęciu przedstawionej informacji. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że słowo „program” było wpisane w Planie Pracy Rady, 
dlatego informacja nosi taki tytuł. Powiedział, że po rozmowach z przedstawicielami Tauronu będzie możliwe 
powstanie programu, po wytypowaniu konkretnych, pilnych i możliwych działań do wykonania. 

Radna Ewa Sitkiewicz stwierdziła, że informacja przygotowana powinna być przyjęta, zaproponowała 
zmianę brzmienia paragrafu na: „Przyjęcie informacji na temat propozycji programu modernizacji programu 
rozbudowy i modernizacji sieci oświetleniowej na terenie Gminy Wisła, przedstawionej przez Burmistrza, która 
stanowi załącznik do niniejszej uchwały”. 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski wyraził wątpliwość, ponieważ w Planie Pracy Rady 
brzmienie tego tematu zostało ustalone. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że na czerwcowej sesji zostaną przedstawione zadania do 
realizacji w celu polepszenia sytuacji w oświetleniu na terenie Wisły. 

Radna Dorota Chmiel zauważyła, że program powinien być tworzony wspólnie. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że nie będzie niczego narzucał. Zapewnił, że zostanie 
przygotowany materiał pod dyskusję. 

Radny Tomasz Bujok odnosząc się do słów Burmistrzaz punktu 2, powiedział, że nie jest przeciwko 
budowie nowych punktów świetlnych. Zauważył, że powstaje kluczowe pytanie czy miasto na to stać, a jeśli tak 
to w jakim zakresie. Podkreślił, że jest za tym, żeby zaplanować szczegółowo co ma być robione i gdzie, 
oczywiście w miarę możliwości finansowych. Zaproponował, żeby podczas głosowania odrzucić ten projekt 
uchwały, a w późniejszym terminie podjąć dyskusję w tym temacie, co zmobilizuje do powstanie programu 
w czasie 2 czy 3 miesięcy. 
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Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że widocznie źle zrozumiał intencje Radnego z komisji. 
Zapewnił, że wszystko będzie zapisane w budżecie, który jest wiążący. 

Radna Joanna Nogowczyk w związku z tym, że program nie został stworzony, a Burmistrz zapewnił, że 
powstanie, złożyła wniosek formalny, żeby ten punkt wpisać ponownie do Planu Pracy Rady Miasta Wisły na 
rok 2012 rok na miesiąc czerwiec. 

Radny Tomasz Bujok zapytał czy takie postawienie sprawy nie stwarza zagrożenia, że mieszkańcy odbiorą 
to, że na każdej sesji jest tworzony jakiś program. 

Radna Joanna Nogowczyk powiedziała, że jeśli informacja zostanie dzisiaj przyjęta to postawi następny 
wniosek, powiedziała, że decyzję w sprawie głosowania już podjęła, ale nie chce wpływać na innych. 
Podkreśliła, że jej zdaniem punkt z Planu Pracy Rady nie został zrealizowany. 

Radny Jan Szalbot powiedział, że ma obiekcje do przedstawionego programu. Zapytał dlaczego 
w kierunkach modernizacji oświetlenia nie ujęto wszystkich ulic, na których jak wskazano jest potrzeba budowy 
sieci oświetleniowej. Radny powiedział, że nie jest to w porządku. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że program będzie budowany i w czerwcu przedstawiony. 
Powiedział, że przedstawiony materiał jest informacją, a jeśli nie zostanie ona przyjęta to się nic nie stanie. 

Radny Bronisław Pinkas zauważył, że temat był dyskutowany na komisjach wspólnych, na sesji wywiązuje 
się dyskusja od nowa. Zaproponował, żeby albo na komisjach wspólnych analizować temat do końca albo 
zrezygnować z omawiania na komisjach, a omawiać wszystko na sesji. 

Radny Tomasz Bujok powiedział, że na komisji nie uzgodniono właściwie niczego, nie było wniosków. 
Stąd padł wniosek, żeby zdecydować jaki kierunek przyjąć. 

Radny Władysław Pilch powiedział, że dyskusja wynika z tego, iż analiza tego tematu była przekładana 
z ubiegłego roku. Powiedział, że gdyby Przewodniczący Komisji Finansów nie zaproponował zaproszenia na 
komisję wspólną przedstawicieli Firmy Tauron, to nie byłoby żadnej informacji na temat budowy i modernizacji 
sieci oświetleniowej przy współpracy z Tauronem. Powiedział, że konieczne jest powstanie zarysu realnego 
programu, dlatego zasadne wydaje się odrzucenie tego projektu uchwały, co powinno zmobilizować Burmistrza 
do działania. 

Radna Ewa Sitkiewicz powiedziała, że to co przedstawiono jest zebraniem informacji przygotowanej przez 
firmę, która robiła audyt oraz zapotrzebowania mieszkańców wynikającego z wniosków od 2005 roku. 
Powiedziała, że Burmistrz ma „trochę wybiórczy słuch”, ponieważ wielokrotnie radni podkreślali, że chcieliby 
być współtwórcami tego programu. Podkreśliła, że Pan Burmistrz natomiast nie dopuszcza możliwości 
tworzenia programu wspólnie, tylko mówi, że „przygotuje i przedstawi”. Radni mają rozpoznanie w potrzebach 
dlatego chcieliby uczestniczyć w tworzeniu tego programu. Powiedziała, że nie może już słuchać, że nie ma 
pieniędzy, a wprowadza się nowe zadania do wieloletniego planu finansowego jak choćby zakup nowych 
samochodów czy wprowadzanie nowego systemu informatycznego. Stwierdziła, że zadania są traktowane 
bardzo wybiórczo. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że trudno z tym polemizować. Nawiązując do wątku 
informatyzacji powiedział, że nie chodzi o internet w Urzędzie, ale o powiązanie z krajem, województwem , 
starostwem, chodzi o to co musi być zapewnione przez Urząd, o niezostawanie z tyłu. Odnosząc się do zakupu 
samochodu, powiedział, że uważa iż w Urzędzie co 6 lat powinno się zakupić nowy samochód, żeby cały tabor 
był w przyzwoitym stanie. Od 8 lat nie zakupiono żadnego samochodu dla Urzędu, a stan techniczny 
posiadanych samochodów pozostawia wiele do życzenia. Podkreślił, że samochód jest niezbędnym środkiem 
pracy dla Urzędu. Zaproponował Radnej, żeby w przyszłych wyborach startowała na stanowisko burmistrza, 
żeby zobaczyła jak trudno jest wszystkie oczekiwania spełnić. Podkreślił, że stara się obowiązki burmistrza 
wykonywać najlepiej jak potrafi. 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski zaproponował, żeby przejść do głosowania. 

Radna Ewa Sitkiewicz powiedziała, że wie iż to jest ciężki chleb. Odnosi jednak wrażenie, że Burmistrz nie 
chce przyjmować pomocy Radnych, nie zauważa chęci współpracy. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek stwierdził, że przedstawia Radzie propozycje do tworzenia prawa, które 
Rada tworzy. Podał przykład budżetu, do którego Burmistrz składa propozycje, a następnie uchwala go Rada. 
Podkreślił, że nie widzi zagrożeń, żeby sugestie czy propozycje Radnych nie zostały wzięte pod uwagę. 
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Radna Joanna Nogowczyk zapytała czy w odczuciu Burmistrza, materiał który przedstawił, jest realizacją 
tematu, ponieważ z treści materiału nie wynika, żeby to był program. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że po części temat jest zrealizowany. 

Radna Joanna Nogowczyk powiedziała, że temat był podejmowany w listopadzie ubiegłego roku, kiedy to 
dyskusja dla niej osobiście zakończyła się dosyć nieprzyjemnie. Burmistrz wnioskował wówczas, żeby 
przełożyć temat na marzec, a znowu temat nie został przygotowany. Powiedziała, że ma wrażenie, iż „radnych 
się olewa”, przygotuje się jakieś materiały, które być może Radni przyjmą. Podkreśliła, że stara się bardzo 
często przygotowywać solidnie do każdego tematu, po raz kolejny okazuje się że szkoda czasu. Program jest 
tylko w tytule, nic więcej nie ma w treści. 

Radna Dorota Chmiel zaproponowała, żeby dyskusję zakończyć. 

Radny Jerzy Mitręga powiedział, że nie rozumie tej burzy wokół oświetlenia w pierwszym kwartale roku, 
ponieważ przy tworzeniu budżetu nie zaplanowano na ten cel żadnych środków na ten rok. Powiedział, że 
można powiedzieć, że „się kompromitujemy”. 

Radny Bronisław Pinkas stanął w obronie Burmistrza, ponieważ porównując materiał ten bieżący do 
otrzymanego kiedyś to już jest coś: zlecono audyt, wiele rzeczy jest rozpisanych, zaproponował zakończenie 
dyskusji. 

Radny Tomasz Bujok odnosząc się do wypowiedzi Radnego Mitręgi, przypomniał, że pomysł tego tematu 
pojawił się rok temu, kiedy powstało oświetlenie na Alei Burschego kiedy specjalnych środków w budżecie na 
ten cel nie było. W celu uniknięcia powstawania takich sytuacji miał powstać program. 

Radna Ewa Sitkiewicz powiedziała, że analiza tematu oświetlenia była zaplanowana na listopad 2011, 
między innymi dlatego żeby móc ująć wydatki w budżecie. W związku z tym, że temat nie został 
przedstawiony, wydatki również nie zostały ujęte w budżecie. Powiedziała, że czuje się urażona stwierdzeniem, 
że „się kompromitujemy”, zapytała w jaki sposób, bo nie rozumie. 

Radny Jerzy Mitręga odpowiadając powiedział, że dlatego, iż przyjmując budżet nie przeznaczono ani 
złotówki na oświetlenie. 

Radna Joanna Nogowczyk powiedziała, że jeśli dobrze rozumie ideę tworzenia budżetu to odbywa się to 
w taki sposób, że Burmistrz przedstawia propozycję, Radni natomiast jeśli proponują zmiany to muszą wskazać 
z „czego zabrać”. Projekt budżetu był przedstawiony w taki sposób, że nie było za bardzo widać możliwości 
manewru. Radna powiedziała, że nie uważa, że się kompromituje. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że nie uważa iż oświetlenie jest potrzebą pierwszoplanową dla 
miasta. Zwrócił uwagę na to, że z uwagi na potrzeby trudno będzie wdrożyć jakikolwiek program modernizacji 
sieci. Potwierdził, że temat nie został w całości zrealizowany i zapewnił, że w czerwcu zostanie przedstawiona 
poszerzona informacja. Wyraził wątpliwość czy opracowany audyt można przekazać do Firmy Tauron. Zgodził 
się z zarzutami, że przedstawiony materiał nie jest programem. 

Radny Jan Szalbot zauważył, że na ulicy Sarniej błędnie wpisano, że będzie modernizacja, bo tam nie ma 
istniejącej sieci, więc powinno być budowa. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Barbara Koczwara odczytała projekt uchwały w sprawie przyjęcia 
informacji pt. „Program modernizacji i rozbudowy sieci oświetleniowej na terenie gminy Wisła”. 

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

W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych. Rada Miasta w głosowaniu 4 „za”, 8 „przeciw” i 3 „wstrzymujące” 
nie przyjęła przedstawionego projektu uchwały. 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski stwierdził, że uchwała nie została podjęta. Przypomniał 
Radnym o zgłoszeniu problemów oświetleniowych w ciągu dwóch tygodni, które zostaną następnie przekazane 
Panu Zielińskiemu, który został zaproszony na wspólne posiedzenie komisji. 

Radna Joanna Nogowczyk powiedziała, że wierzy Burmistrzowi, że materiał zostanie dobrze przedstawiony 
na sesji czerwcowej i stwierdziła, że na razie nie będzie stawiała wniosku formalnego. 

AD. 11 
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Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski rozpoczynając kolejny punkt porządku obrad: sieć 
kanalizacyjna - stan istniejący, planowane remonty oraz jej rozbudowa, poprosił Burmistrza o przedstawienie 
tematu. 

Radna Joanna Płaczek-Wrotniak powiedziała, że wnikliwie prześledziła przygotowany materiał, zwróciła 
uwagę na liczne literówki w tekście. Zapytała, w którym miejscu na ul. Partecznik jest wybudowane 2200 m 
sieci kanalizacyjnej, zapytała czy to nie jest pomyłka. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że to chodzi o Górę Partecznik, a sieć została wybudowana na 
ulicy Górnośląskiej. Zaproponował, żeby przegłosować materiał z poprawką. 

Radna Joanna Płaczek-Wrotniak w związku z tym poprosiła, żeby w opracowywanej koncepcji budowy 
sieci kanalizacyjnej w etapie IV zapisać wyraźnie, że chodzi o ulicą Partecznik, a nie o górę. 

Radny Tomasz Bujok powiedział, że w zeszłym miesiącu na sesji Pani Kierownik Referatu RGŚ 
zobowiązała się do udzielenia odpowiedzi na pytanie: czy w związku z upływem terminu na skanalizowanie 
aglomeracji miejskiej będzie konieczność ograniczenia granic aglomeracji w związku z nie do końca 
rozbudowaną siecią kanalizacyjną. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że przy budowie sieci kanalizacyjnej w etapie IV, granice 
aglomeracji będą niejednokrotnie zmieniane, gdyż korekta w niektórych miejscach jest konieczna. 

Radny Jerzy Mitręga stwierdził, że mieszkańcom ulicy Reymonta obiecywano, że ich posesje zostaną 
uwzględnione w IV etapie budowy sieci, a teraz się okazuje, że zostali pominięci. Zauważył, że lepiej nie 
obiecywać. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że padły słowa że sieć będzie budowana w miarę możliwości. 

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Środowiska Ewa Ples powiedziała, że w przekazanych 
materiałach na mapie był zaznaczony ten obszar linia przerywaną. Jednak gdzie kanalizacja będzie na pewno 
budowana w IV etapie można dopiero stwierdzić po opracowaniu koncepcji. 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski poddał pod głosowanie przedstawioną informację. 

Rada Miasta w głosowaniu 15 „za” jednogłośnie przyjęła przedstawiony materiał, który stanowi załącznik nr 
11 do protokołu. 

PRZERWA W OBRADACH. 

AD. 12a) 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski poprosił o wprowadzenie do tematu: zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej. 

Zastępca Skarbnika Miasta Damian Cieślar powiedział, że zmiany obejmują trzy grupy zmian: 
w pierwszej chodzi o przegrupowanie części umów do grup przedsięwzięcia od 1-7 – bez zmian finansowych, 
w drugiej chodzi o wprowadzenie programu opieki nad zwierzętami, następnie wprowadzenie dwóch nowych 
przedsięwzięć w związku z możliwością pozyskania środków unijnych: projekt „Wiślański Szlak Przyrodniczy 
– ochrona przyrody i źródeł” oraz projekt „Wiślański e-urząd – modernizacja platformy informatycznej …”. 
Ostatnia grupa zmian dotyczy aktualizacji nakładów na rok 2012, która dotyczy propozycji zmian w budżecie 
tegorocznym. 

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

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

W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych. Rada Miasta w głosowaniu 12 „za”, 2 „wstrzymujące się” przyjęła 
przedstawiony projekt uchwały. 

Uchwała nr XVI/215/2012 stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

AD. 12b) 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski poprosił o wprowadzenie do tematu: zmian budżetu 
miasta Wisły na rok 2012. 

Id: CABE3704-DC64-4AAF-9FF1-E0F2D3774A31. Podpisany
—————————————————————————————————————————————————————————

Strona 9



Burmistrz Miasta Jan Poloczek poprosił o zadawanie pytań do projektu, który był omówiony na wspólnym 
posiedzeniu komisji. 

Radna Joanna Nogowczyk poprosiła o wyjaśnienie konieczności montażu monitoringu na Jonidle. 

Inspektor Referatu Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu Katarzyna Czyż-Kaźmierczak powiedziała, 
że konieczność założenia monitoringu powstała w związku z wymogami jakie są stawiane drużynom grającym 
w IV lidze. 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski powiedział, że są to wymogi bezpieczeństwa, ale nie 
należy zapominać, że teren i budynek jest własnością miasta, które również tam inwestuje, budując tam na 
przykład ścieżkę zdrowia, czyli wiąże się z ochroną mienia. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek potwierdził, że będzie można kontrolować i może zapobiegać dewastacji. 
Natomiast kamery będą ułożone z taką logiką, żeby zapewniały bezpieczeństwo: w trakcie meczów oraz żeby 
obejmowały swoim zasięgiem jak największy obszar. 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski zauważył, że potrzeby tam są większe, ale brakuje 
środków, więc na razie będą montowane tylko cztery kamery. 

Sekretarz Miasta Jan Cieślar powiedział, że będzie zamontowana taka konsola, która pozwoli na 
dołączenie kolejnych kamer w przyszłości, natomiast na chwilę obecną muszą wystarczyć cztery. 

Radny Jan Szalbot powiedział, że rok temu komisja złożyła wniosek ozamontowanie kamery w parku, który 
nie został zrealizowany z uwagi na brak środków. Zapytał jak to się ma do tego projektu. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że inwestycja jest finansowana ze środków przeznaczonych 
w budżecie na Klub, które pierwotnie miały być przeznczone na modernizację murawy. W związku z tym, że 
Klub pozyskał środki na modernizację murawy, dlatego istnieje możliwość zainwestowania tych środków na 
inny cel. Wszystko obywa się bez angażowania nowych środków na Klub. 

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

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

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

Uchwała nr XVI/216/2012 stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

AD. 12c) 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski poprosił o wprowadzenie do tematu: udzielenia pomocy 
finansowej dla Powiatu Cieszyńskiego. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że mechanizm został wyjaśniony na komisjach, jest to 
przedsięwzięcie realizowane przez powiat przy wsparciu gmin. Poprosił o pytania do tematu. 

Radni nie zgłosili pytań wobec czego Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Barbara Koczwara odczytała 
projekt uchwały w w/w sprawie. 

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

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

Uchwała nr XVI/217/2012 stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

AD. 12d) 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski powiedział, że w Planie Pracy Rady na ten rok nie został 
ujęty temat: Przyjęcie sprawozdania z działalności zarządów osiedli za rok 2011. W związku z tym, żeby 
Przewodniczący Zarządów Osiedli mogli przygotować sprawozdania temat zostaje wprowadzony do planu na 
miesiąc kwiecień. Poprosił o odczytanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/190/2011 Rady 
Miasta Wisły z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Rady Miasta Wisły na 2012 rok. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Barbara Koczwara odczytała projekt uchwały w w/w sprawie. 
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Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski wobec braku pytańpoddał pod głosowanie przedstawiony 
projekt uchwały. 

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

Uchwała nr XVI/218/2012 stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

AD. 12e) 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski poprosił o wprowadzenie do tematu: zmiany uchwały nr 
XLIV/548/2010 Rady Miasta Wisły z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty 
targowej, określenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień w opłacie. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że projekt dotyczy zmiany sposobu wynagradzania inkasenta, 
w związku z tym, że są miesiące takie kiedy handel nie jest prowadzony, w związku z tym zróżnicowano 
wysokość prowizji do realiów. 

Radny Jan Szalbot zauważył, że uchwała była podjęta jesienią zeszłego roku. Wyraził zaciekawienie 
faktem, dlaczego stawki są zmieniane akurat teraz, skoro wówczas przeprowadzano analizę na podstawie 
dochodów z roku poprzedniego. Powiedział, że uważa, iż zmiana jest wprowadzana za wcześnie. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że wniosek wpłynął ze strony inkasenta. Przyznał, że analiza 
nie była przeprowadzana w takim kierunku. Podkreślił, że zmiana sposobu rozliczenia nie stanowi zmiany 
szacowanych dochodów inkasenta w skali całego roku. 

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

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

W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych. Rada Miasta w głosowaniu 14 „za” jednogłośnie przyjęła 
przedstawiony projekt uchwały. 

Uchwała nr XVI/219/2012 stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

Radny Jan Szalbot przyznał, że taki sposób rozliczenia inkasa wydaje się logiczny. 

AD. 12f) 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski poprosił o wprowadzenie do tematu: zmiany uchwały nr 
XLII/512/2010 rady Miasta Wisły z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie ustalania regulaminu porządkowego terenu 
Parku im. Stanisława Kopczyńskiego, placu Bogumiła Hoffa, ulicy Pawła Stellera i ulicy 1 Maja – od 
skrzyżowania z ulicą Olimpijską do skrzyżowania z ul. Bolesława Prusa. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że chodzi o uporządkowanie przepisów, usunięcie załącznika 
graficznego numer jeden w pierwotnej uchwale, który później pojawia się też w innej uchwale. 

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

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

W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych. Rada Miasta w głosowaniu 14 „za” jednogłośnie przyjęła 
przedstawiony projekt uchwały. 

Uchwała nr XVI/220/2012 stanowi załącznik nr 17 do protokołu 

AD. 12g) 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski powiedział, ze temat: przyjęcia sprawozdania 
z wykonania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2011r. był 
szczegółowo omówiony, dlatego poprosił o odczytanie projektu. 

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

Radna Joanna Nogowczyk zapytała o niskie wykorzystanie środków zaplanowanych na prelekcje dla dzieci, 
młodzieży i rodziców. 
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Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Obronnych Beata Stebel powiedziała, ze spotkania 
organizowane przez Komisariat Policji i Komendę Policji w Cieszynie są organizowane dla gminy nieodpłatnie, 
więc nie wiąże się z wykorzystaniem środków. Powiedziała, że czasem wspomaga się Policję przez zakup 
materiałów edukacyjnych, ulotek. 

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

W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych. Rada Miasta w głosowaniu 14 „za” jednogłośnie przyjęła 
przedstawiony projekt uchwały. 

Uchwała nr XVI/221/2012 stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

AD. 12h) 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski poprosił o pytania do tematu: przyjęcia raportu 
z wykonania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2011 rok. 

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

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

W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych. Rada Miasta w głosowaniu 14 „za” jednogłośnie przyjęła 
przedstawiony projekt uchwały. 

Uchwała nr XVI/222/2012 stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

AD. 12i) 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski poprosił o wprowadzenie do tematu: zmiany uchwały nr 
VIII/104/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na 
dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na 
terenie Gminy Wisła. 

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Środowiska Ewa Ples powiedziała, że zmiany dotyczą 
dotacji na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, utylizacji azbestu i instalacji 
solarów. Zmiana dotyczy uszczegółowienia zapisów uchwały dotyczących terminów składania wniosków oraz 
sposobu ich realizacji, jak również sposobu udzielania dotacji i rozliczania rachunków, wystawionych po dacie 
podpisania umów. 

Radna Ewa Sitkiewicz zapytała w jaki sposób będzie ogłaszany termin kolejnego naboru. 

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Środowiska Ewa Ples powiedziała, że uchwała z zeszłego 
roku reguluje te kwestie, mówi o tym, że Burmistrz ogłasza nabór. W ubiegłym roku informacje o naborze były 
umieszczone na BIP-ie, na stronie Wisły, na tablicach ogłoszeń oraz w Echo Wisły, taki sposób ogłaszania 
spotkał się z dużym odzewem. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że liczy na współpracę z Radnymi i Przewodniczącymi 
Zarządów, że z taką informację wyjdą do środowiska. 

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

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

W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych. Rada Miasta w głosowaniu 14 „za” jednogłośnie przyjęła 
przedstawiony projekt uchwały. 

Uchwała nr XVI/223/2012 stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

AD. 12j) 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski poprosił o wprowadzenie do tematu: zmiany uchwały nr 
VIII/103/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na 
dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych 
w wyniku inwestycji prowadzonych przez Gminę Wisła w ramach projektu: Rozbudowa sieci wodociągowej 
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i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła ; etap III; współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 
Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. 

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Środowiska Ewa Ples powiedziała, że chodzi o to, żeby 
umożliwić mieszkańcom dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych do sieci, która 
jest budowana w ramach projektu unijnego. W projekcie proponuje się zmiany umożliwiające refundację 
kosztów poniesionych od 1 stycznia 2011 roku. Przy realizacji projektu unijnego konieczne jest wykazanie 
pewnego efektu, w celu motywowania osób do przyłączania do sieci proponuje się możliwość refundacji 
pewnych kosztów. Kolejny zapis mówi o wydłużeniu terminu do końca 2014 roku. 

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

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

W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych. Rada Miasta w głosowaniu 14 „za” jednogłośnie przyjęła 
przedstawiony projekt uchwały. 

Uchwała nr XVI/224/2012 stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

AD. 12k) 

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

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że oprócz inkasentów w domach wczasowych z podpisanymi 
umowami, są dwaj inkasenci dla małych pensjonatów i kwater, którzy działają w terenie. Jeden z tych 
inkasentów zaniechał czynności, wobec czego należy nazwisko tego inkasenta wykreślić z uchwały. 

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

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

W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych. Rada Miasta w głosowaniu 14 „za” jednogłośnie przyjęła 
przedstawiony projekt uchwały. 

Uchwała nr XVI/225/2012 stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

AD. 13a) 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski otworzył kolejny punkt porządku ipoprosił 
o wprowadzenie do tematu udzielenia odpowiedzi na pismo handlujących na targowisku miejskim. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Joanna Nogowczyk powiedziała, że temat był omówiony na 
wspólnym posiedzeniu komisji, wprowadziła w treść wniosku, a następnie odczytała, projekt uchwały wraz 
z załącznikiem stanowiącym treść odpowiedzi. Zwróciła uwagę, że pismo jest podpisane przez około trzydzieści 
osób oraz, że niektóre podpisy są czytelne. Powiedziała, że Komisja zwróciła uwagę, żeby biuro podawcze 
i sekretariat, przyjmując korespondencję, pilnowały żeby pisma miały wskazaną osobę do korespondencji wraz 
z jej adresem. 

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

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

Uchwała nr XVI/226/2012 stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

AD. 13b) 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski poprosił o wprowadzenie do tematu udzielenia 
odpowiedzi na pismo mieszkańców ulicy Koszarzyska. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Joanna Nogowczyk powiedziała, że temat był omówiony na 
wspólnym posiedzeniu komisji, powiedziała, że pismo dotyczy remontu drogi, a w związku z tym, że nie są to 
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kompetencje Rady, pismo zostaje przekazane do Burmistrza. Następnie odczytała projekt uchwały. 
Uzupełniając powiedziała, że pismo jest podpisane przez 37 osób, a dotyczy 5 posesji. Poprosiła, żeby zwracać 
uwagę mieszkańcom, żeby zbiorowych pismach wskazywano osobę do korespondencji. 

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

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

Uchwała nr XVI/227/2012 stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

AD. 13c) 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski poprosił o wprowadzenie do tematu udzielenia 
odpowiedzi na pismo pedagogów, psychologów i logopedów wiślańskich szkół dotyczący wydłużenia pensum 
godzin. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Joanna Nogowczyk powiedziała, że pismo wpłynęło już po 
posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, ponadto brakowało wszystkich stanowisk i informacji, żeby zająć się sprawą 
w tak krótkim terminie, dlatego sprawa będzie analizowana w przyszłym miesiącu. Odczytała projekt uchwały 
wraz załącznikiem informującym w treści o niezałatwieniu sprawy w terminie. 

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

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

Uchwała nr XVI/228/2012 stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

AD. 14 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski wznowił obrady izapytał czy ktoś chciałby na dzisiejszej 
sesji złożyć interpelację lub zapytanie. 

Radny Władysław Pilch zapytał czy na sesji będzie przyjmowana informacja o stanie zaawansowania 
inwestycji. 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski powiedział, że można do tego materiału składać 
zapytania, jednak informacja nie będzie przyjmowana. Jest przygotowywana na wniosek Komisji Rewizyjnej. 

Radni zgłosili następujące zapytania: 

Radna Joanna Płaczek-Wrotniak zapytała na kiedy będzie gotowa koncepcja budowy sieci kanalizacyjnej 
w etapie IV. 

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Środowiska Ewa Ples powiedziała, że został ogłoszony 
przetarg, wstępne założenie jest takie, że koncepcja będzie opracowana we wrześniu lub październiku. 

Radna Joanna Płaczek-Wrotniak zapytała o procent skanalizowania aglomeracji miejskiej, czy 
rzeczywiście nieskanalizowany obszar stanowi tylko 6% jak to wynika z opracowania. 

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Środowiska Ewa Ples potwierdziła, że takie dane 
wynikają z obliczeń. 

Radna Joanna Płaczek-Wrotniak zapytała jak to się ma do zmiany granic aglomeracji o czym wspomniał 
Burmistrz odpowiadając na pytanie Radnego Bujoka. W takim razie mieszkańcy z tych rejonów zostaną bez 
kanalizacji, są również pozbawieni możliwości dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni 
ścieków. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że miejsca gdzie będą zmieniane granice aglomeracji nie 
dotyczą zbiorowisk, gdzie do podłączenia do sieci jest bardzo dużo budynków, dotyczy to raczej pojedynczych 
budynków. Podkreślił, żeby Radna nie martwiła się o ulicę Partecznik, ponieważ ona na pewno zostanie 
w granicach aglomeracji. 

Radna Ewa Sitkiewicz zapytała o ustalenia ze spotkania z przewoźnikami 
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Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że spotkanie miało służyć dwóm celom: umożliwienie 
wszystkim przewoźnikom wjazdu na dworzec, którego właścicielem jest Intermarche; przejęcia kursów po 
likwidowanym PKS – szczególnie jeśli chodzi o dowóz dzieci i młodzieży do szkół. PKS miał 40% kursów 
w powiecie cieszyńskim, przewoźnicy część kursów przejmą, ale na pewno nie wszystkie, szczególnie jeśli 
chodzi o te nierentowne. 

Radna Grażyna Pruska zapytała kiedy będzie wiadomo, które kursy pozostaną, a które będą zlikwidowane. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że pozwolenia na kursy na liniach międzygminnych wydaje 
Starosta, który zapewnił, że zezwolenia na likwidowane kursy dla nowych przewoźników będą wydawane „od 
ręki”. Wspomniał o zamiarze sprzedaży przez PKS dworca w Cieszynie. Powiedział, że Pan Leszek Podżorski, 
który reprezentuje pozostałych przewoźników zapewnił, ze będą chcieli wypełnić lukę w kursowaniu 
autobusów, póki co bez dopłat. 

Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 4 w Głębcach Henryk Sztwiertnia zapytał czego dotyczyło 
spotkanie z Dyrektorem PKP. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że są prowadzone rozmowy, o czym już wielokrotnie 
informował, o przejęciu terenu wokół dworca łącznie z budynkiem. Jeśli przejęcie dojdzie do skutku to 
z zastrzeżeniem przeznaczenia na cele publiczne i za symboliczne środki. Potwierdził, że jest przychylność PKP 
dla pozytywnego załatwienia tej sprawy. 

Radna Dorota Chmiel wracając do tematu autobusów, zapytała czy Pan Podżorski mógłby dla swoich 
pasażerów zapewnić wiatę i ławkę. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że firma Intermarche wynajmie miastu dworzec, za pokrycie 
kosztów utrzymania czyli sprzątania i odśnieżania. Przewoźnicy płacą za wjazdy na dworzec, teraz trzeba 
wszystko zbilansować i podjąć dalsze działania w dopracowywaniu szczegółów umowy. Zapewnił, że chciałby, 
żeby wjazdy na dworzec dla przewoźników były możliwe przed sezonem. 

Radna Grażyna Pruska zapytała czy budynek Dworca PKP jest zabytkiem. 

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Krzysztof Lipiński powiedział, że 
częściowo tak czyli podstawowa bryła bez dobudówki. 

Radna Barbara Kędzior zapytała czy w sprawozdaniu jest pomyłka czy do rodziców wysłano 
zawiadomienia o likwidacji przedszkoli czy nie powinno być o zamiarze likwidacji. 

Dyrektor Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Sylwester Foltyn powiedział, że 
mogło to być rzeczywiści dookreślone. W podjętej uchwale było brzmienie „jednostek budżetowych”. 

Radny Jan Szalbot zapytał dlaczego negocjujemy stawkę z Intermarche skoro te kwestie reguluje ustawa. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że ustawa reguluje stawkę za wjazd na dworzec, za 
zatrzymywanie się na przystankach. Natomiast negocjacje dotyczą warunków umowy najmu terenu dworca od 
Intermarche. Kiedy miasto będzie dysponować terenem, będzie mogło przystąpić do podpisania umów 
z przewoźnikami. 

Radna Dorota Chmiel zapytała jakie jest stanowisko miasta w temacie przekształcania przedszkoli. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek poinformował, że spotkał się z Dyrektorami, a następnie ze wszystkimi 
Radami Rodziców w Przedszkolu na ul. Wodnej. Stanowisko jest wypracowywane, ale ostatecznej decyzji 
jeszcze nie ma. 

Radna Joanna Nogowczyk wracając do odśnieżania zapytała czy odbyło się już spotkanie z firmami 
odśnieżającymi, czy przygotowano już zarys przetargu na odśnieżanie na przyszły sezon, czy podsumowano 
akcję od stycznia do końca lutego jeśli chodzi o zaangażowane środki. Poprosiła o wyjaśnienie kwestii 
odśnieżania chodników przy drogach wojewódzkich. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że tegoroczna akcja odśnieżania nie została jeszcze 
podsumowana, spotkanie też jeszcze się nie odbyło. Jeśli chodzi o obowiązek odśnieżania chodników to są dwie 
rozbieżne opinie prawne na ten temat. Porozumiewając się z tej kwestii ze Starostą, powiedział, że również 
uzyskał potwierdzenie, iż jest to obowiązek właściciela. Zapewnił, że mając takie opinie to przy zawieraniu 
kolejnych umów trzeba zwrócić na to uwagę, czy rzeczywiście nie obciążyć powiatu za odśnieżanie na 
chodnikach. Stwierdził, że sprawę trzeba zakończyć i ostatecznie określić do kogo to odśnieżanie tak naprawdę 
należy. 
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Radny Jan Szalbot zapytał czy w takim razie będzie egzekwowany zwrot kosztów odśnieżania tych 
chodników przy drogach wojewódzkich. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że za wykonaną usługę miasto zapłaciło, ponieważ w danym 
momencie konieczne było reagowanie społeczne, ale jeśli opinia prawna wskaże odpowiedzialnego, to 
Burmistrz powiedział, że stoi na stanowisku, że trzeba egzekwować, ale konieczna jest najpierw rozmowa 
z Starostą, który jest w tym przypadku w roku pośrednika. 

Radna Joanna Nogowczyk odnośnie odpowiedzi Marszałka na apel Rady w sprawie mostu, zapytała czy są 
informacje, że Marszałek wystąpił do Wojewody z wnioskiem. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że na razie nie ma informacji, ponieważ czeka na przyjazd 
Pana Dyrektora Tabora z Zarządu Dróg Wojewódzkich. 

Radna Joanna Nogowczyk zapytała na jakim etapie jest sprawa basenu letniego. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że na ostatnim spotkaniu z Prezesem uzgodniono, że do końca 
marca zostaną przedstawione możliwości działania Zrzeszenia. Zapewnił, że po upływie terminu zadzwoni do 
Prezesa, żeby się czegokolwiek dowiedzieć. Powiedział, że wygaszenie wieczystego użytkowania jest trudne. 

Radna Joanna Nogowczyk powiedziała, że do końca marca był termin na odbiór przeniesionej ścieżki 
zdrowia i sprzętu rekreacyjnego. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, ze termin został przedłużony do 20 kwietnia ze względu na 
warunki atmosferyczne. 

Radna Joanna Nogowczyk zapytała o stan zaawansowania prac przy planie zagospodarowania 
przestrzennego. 

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Krzysztof Lipiński powiedział, że 
ogłoszenia o przetargu do tej pory nie było. Przypomniał, że Firma Bogacz nie wywiązała się z terminu umowy 
na wykonanie planu, który upłynął 30 listopada. Omówił szczegóły realizacji umowy z Firmą Bogacz oraz 
proponowanej ugody przez Firmę. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek w uzupełnieniu powiedział, że czeka na opinię prawną, po której nastąpi 
ogłoszenie przetargu na kontynuowanie prac planistycznych. 

Radna Joanna Nogowczyk poprosiła o informację na temat stanu przygotowania do obchodów jubileuszu 
uzyskania praw miejskich. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że obchody miały być przesunięte na czerwiec, a teraz już 
wiadomo, że zostaną przesunięte na wrzesień. Powiedział, że komisja się spotkała, harmonogram prac powstał. 
Zapewnił, że przekaże Radzie informacje o postępach w organizacji obchodów. 

Radna Grażyna Pruska zapytała czy informację przesyłaną automatycznie przez Wiślańskie Centrum 
Kultury na adresy mailowe można by poszerzyć o informacje o wszystkich imprezach organizowanych przez 
miasto. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że porozmawia i spróbuje, żeby informacja była kompletna 
i informowała o wszystkich imprezach organizowanych przez miasto. 

Radna Dorota Chmiel poprosiła o wyjaśnienie sprawy nielegalnych zabudowań, różnych budek, straganów, 
na ul. Siglanów, obok cmentarza. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek polecił Komendantowi Straży Miejskiej przygotowanie informacji na ten 
temat w najbliższym czasie. 

Radna Dorota Chmiel poprosiła o informacje na temat remontu w Hali Parkowej. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że informacja była w sprawozdaniu w zeszłym miesiącu. 
Powiedział, że ma tam powstać miejsce zabaw dla dzieci oraz pijalnia czekolady. Wspomniał, że planuje 
powstanie w tamtym miejscu, przed halą, powstanie zimowego lodowiska. 

Radna Dorota Chmiel zapytała o powstanie pieczy zastępczej. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek poprosił o przesunięcie rozpatrywania tematu na termin nieco późniejszy, 
z uwagi na nieobecność Kierownika MOPS. 

Id: CABE3704-DC64-4AAF-9FF1-E0F2D3774A31. Podpisany Strona 16
—————————————————————————————————————————————————————————



Radna Dorota Chmiel zapytała czy przedłużenie deptaka od Świerka do „bunkrów” jest rzeczywiście tak 
kosztowne, poszkodowane są osoby prowadzące działalność w tamtych budynkach. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że to zadanie musiałoby zostać ujęte w planie inwestycji. 
Przekazał informację o konieczności dojazdu tamtędy do inwestycji, którą będzie prowadziła Spółdzielnia 
Mieszkaniowa, ma tam powstać budynek mieszkalno-usługowo-handlowy. 

Radny Jan Szalbot zwrócił uwagę na to, żeby zobowiązać Spółdzielnię do naprawy tamtego odcinka drogi, 
jeśli ulegnie on zniszczeniu czy uszkodzeniu na skutek prowadzonej inwestycji. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że na takie rozmowy przyjdzie czas przy staraniu się 
o pozwolenie na budowę i zezwolenia na dojazd. Powiedział, ze perspektywa jest taka, żeby deptak czyli droga 
spacerowa zaczynała się już od Szkoły Muzycznej. 

Radna Ewa Sitkiewicz poprosiła o udostępnienie propozycji umowy, którą przesłało Intermarche drogą 
mailową, w związku z planem zagospodarowania przestrzennego i warunkiem podpisania umowy tylko w takim 
przypadku jeśli będzie ona korzystna dla miasta. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że to nie dotyczy planu, tylko bieżącego zapewnienia 
przewoźnikom wjazdu na teren dworca. Zauważył, że podpisanie umowy z Intermarche przed uchwaleniem 
planu będzie raczej niemożliwe. Zapewnił, ze rozpozna możliwość zawarcia umowy przedwstępnej 
z Intermarche jeszcze przed uchwaleniem planu. 

Radna Ewa Sitkiewicz zapytała czy była rozpatrywana reklama imprez miejskich w Radiu Katowice, które 
ma swoją słuchalność. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że Pani Wiceburmistrz jest umówiona na spotkanie 
z przedstawicielami Radia Katowice, ponieważ na korzystanie z reklam pełnopłatnych miasta nie stać, dlatego 
będą podjęte rozmowy w sprawie współpracy. Informacja zostanie przekazana Radnym. 

Radna Ewa Sitkiewicz zapytała czy została przygotowana informacja o kosztach ponoszonych przez 
Oddziały Pomocy Doraźnej na naszym terenie, wspomniała, że temat był poruszany w zeszłym miesiącu. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że w Zebrzydowicach i Istebnej Pogotowie korzysta 
z pomieszczeń nieodpłatnie. Natomiast w Wiśle największe koszty Pogotowie ponosi za media, ale to jest na 
postawie umowy pomiędzy NZOZ Dziechcinka a Pogotowiem, a nie miastem. Powiedział, że w związku 
z ogłoszonym przetargiem na wynajem tego budynku, przy ewentualnym jego remoncie, trzeba oddzielić 
instalacje w taki sposób, żeby Pogotowie i apteka miały swoje liczniki. Wracając do opłaty za wynajem 
pomieszczeń dla Pogotowia, który jest na poziomie 500 zł miesięcznie, to sprawa jest otwarta do dyskusji. 

Radna Ewa Sitkiewicz stwierdziła, że jednak informacje się potwierdziły. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek poinformował, że wniosek o dofinansowanie dalszej rewitalizacji parku jest 
na pierwszym miejscu na liście rezerwowej, także może się okazać, że uda się pozyskać kolejne środki. 

Radna Ewa Sitkiewicz zauważyła, że istotne byłoby żeby informacje o spotkaniach były jednak zawarte 
w sprawozdaniu. 

Radny Bronisław Pinkas powiedział, że na Bulwarze Słonecznym została przywrócona tablica 
o ograniczeniu ruchu. Zwrócił uwagę na dziury na wysepce koło Biedronki, które się ciągle powiększają, bo 
kostki nadal wypadają. Powiedział, że na ulicy Przemysłowej, pod mostkiem, jest od trzech lat wielkie 
wysypisko śmieci. Powiedział, że ciągle niezałatwiona jest sprawa młynówki, w sprawie której w przyszłym 
miesiącu złoży interpelację. Ostatni temat poruszony przez Radnego dotyczył ubioru Radnych na wspólnych 
komisjach, na które są zapraszani goście. 

Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 4 Henryk Sztwiertnia wracając do tematu młynówki zwrócił uwagę 
na fakt, że na wysokości Tombii młynówka jest zasypana, do czego się osobiście przyczynił. Następnie zapytał 
czy Nadzór Budowlany może zmusić właścicieli budynku do zabezpieczenia niszczejących budynków: Anita, 
T2 i Marysieńka. Przewodniczący zwrócił uwagę na stan mostu na Oazie, który zaczyna się pochylać w stronę 
Centrum. 

Radny Tomasz Bujok poprosił o zapytanie w Urzędzie Marszałkowskim o remont drogi wojewódzkiej na 
Kubalonkę, chodzi o odcinek niewyremontowany, czy jest już pozwolenie na budowę. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że zorientuje się w sprawie podczas planowanego spotkania 
z Dyrektorem Taborem. 
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Radny Tomasz Bujok zapytał o jaką kwotę zwiększano plan wydatków na plany zagospodarowania 
przestrzennego. 

Zastępca Skarbnika Miasta Damian Cieślar powiedział, że w tym roku o 135.000 zł. 

Radna Joanna Płaczek-Wrotniak odczytała zapytanie w sprawie remontów dróg, które stanowi 
załącznik nr 26 do protokołu oraz w sprawie remontu chodnika, stanowiący załącznik nr 27 do protokołu. 

Radna Barbara Kędzior zapytała na czym polegała promocja Wisły w związku imprezą Beskidzkiej 5 i 
Radia Zet. 

Inspektor Referatu Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu Katarzyna Czyż-Kaźmierczak powiedziała, 
że przed imprezą z tego cyklu, organizowaną w Wiśle 4 lutego, przez cały tydzień pojawiały się w Radiu Zet 
spoty reklamowe informujące o tej imprezie. 

Radna Joanna Nogowczyk zapytała o spotkanie z właścicielami gruntów związane z projektem MTB 
Beskidy. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że po spotkaniu w kinie nie było żadnego sprzeciwu ze strony 
właścicieli gruntów. Zwracali uwagę między innymi na: odpowiedzialność wypadkową na ich terenie, usuwanie 
śmieci. 

Inspektor Referatu Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu Katarzyna Czyż-Kaźmierczak powiedziała, 
że zgłaszają się osoby, które przychodzą z konkretnymi uwagami co do przebiegu ścieżek, a że są lepiej 
zorientowane w terenie to podsuwają nieraz cenne pomysły. Referat PTKS dokonuje wszelkich uzgodnień 
i przyjmuje uwagi od właścicieli gruntów. 

Radna Joanna Nogowczyk zapytała o zaawansowanie remontu kina przez Firmę DAKO. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że do końca marca zgodnie z umową, w sali kinowej mogą się 
odbywać zaplanowane imprezy miejskie. Następnie będą przystępowali do remontu. Aktualnie remontowana 
jest sala restauracyjna, na której prace mają się zakończyć przez weekendem majowym, a potem Firma 
przystąpi do remontu sali kinowej. 

Radny Jan Szalbot poprosił o szczegóły dotyczące Koła Miłośników Starych Chat. 

Wiceburmistrz Miasta Lidia Forias powiedziała, że jest to nieformalna organizacja, do której należą 
głównie etnolodzy. Głównym założeniem organizacji jest uzyskanie od miasta pomocy finansowej na remont 
starych chat. 

Radna Dorota Chmiel nawiązując do informacji o zezwoleniach na handel w parku podczas planowanych 
imprez, zapytała czy nie jest to w konflikcie dla przedsiębiorców dzierżawiących okrąglaki. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że w ubiegłym roku wyrażał chęć na ograniczanie handlu do 
kilku imprez, ale zgodnie z wnioskiem Rady wykaz został poszerzony. 

Radna Alicja Pilch zapytała co w sprawie remontu i ewentualnej wymiany przystanków. 

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Małgorzata Szalbot powiedziała, że w budżecie nie ma 
środków zaplanowanych na wymianę przystanków, można je ewentualnie naprawiać, malować we własnym 
zakresie. Zaznaczyła, że do ubezpieczyciela wysłano wniosek w związku z przystankami uszkodzonymi. 

Radna Alicja Pilch odnośnie modernizacji drogi Biała Wisełka zapytała czy będzie tam również budowane 
oświetlenie. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że nie zaplanowano tam remontu oświetlenia. Zauważył, że 
kilka punktów świetlnych można by może podłączyć do szkoły, ale zwrócił uwagę, że jest to świeży pomysł 
i trzeba go rozeznać. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek odpowiadając na pytanie Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 
5 Dariusz Cieślar powiedział, że temat rolnictwa i dotacji, był rozpatrywany już wcześniej, z uwagi na miejski 
charakter Wisły, nie było możliwe sięganie do funduszy wiejskich lub miast do 7 tysięcy mieszkańców. 
Zauważył, że rolnictwo jest prowadzone raczej w bardzo wąskim zakresie, dlatego uważa, że teraz powrót do 
przywracania statusu wsi nie jest właściwym kierunkiem. 

Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 5 Dariusz Cieślar powiedział, ze przy takim podejściu trzeba się 
zastanowić jak te góry będą wyglądać za jakiś czas. 
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Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że kierunek jest raczej w stronę turystyki. 

Sekretarz Miasta Jan Cieślar powiedział, że największym problemem z tym związanym jest brak polityki 
państwa w stosunku do miejscowości górskich, bez regulacji prawnych w tym zakresie nie ma możliwości 
jakiekolwiek racjonalnej przesłanki, żeby w takim kierunku próbować zmienić miasto. 

Radna Dorota Chmiel poprosiła o informację na temat ilości złożonych wniosków na dofinansowanie do 
obiadów w szkołach na przestrzeni 3 lat oraz ilość decyzji odmownych. 

Radna Joanna Nogowczyk zauważyła, że w kwietniu będzie przedstawiane sprawozdanie z działalności 
MOPS i tam będzie można temat szczegółowo przeanalizować. 

Radna Grażyna Pruska przychyliła się do wniosku dotyczącego utrzymania gospodarstw rolnych. Zapytała 
czy miasto mogłoby w jakiś sposób pomóc gospodarzom, którzy próbują w jakiś sposób gospodarować, żeby 
stali się atrakcją turystyczną miasta. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że miasto wspiera agroturystykę. 

Radny Jan Szalbot zauważył, że wiele gospodarstw agroturystycznych nie ma nic wspólnego z działalnością 
rolną. 

Radna Ewa Sitkiewicz zgłosiła interpelację w sprawie zagospodarowania skweru w centrum Jawornika, 
której treść stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 

AD. 15 

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

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Barbara Koczwara odczytała uzupełnienie odpowiedzi na interpelację 
z października dotyczącą udrożnienia młynówki przy ul. Na Groń w treści stanowiącej załącznik nr 29 do 
protokołu. 

Radna Joanna Nogowczyk zauważyła, że interpelacje są kierowane do Burmistrza, nie ma czegoś takiego 
jak interpelacje zewnętrzne. W związku ze złożoną interpelacją nie było odpowiedzi Burmistrza tylko 
przekazano pisma do podmiotów zewnętrznych. Poprosiła w związku z tym o dodatkowe wyjaśnienia: zapytała 
kto jest właścicielem tego potoku, młynówki oraz jakie kroki podejmie miasto, żeby zdecydować co dalej z tą 
młynówką. Poprosiła o odpowiedź na piśmie w odpowiednim czasie. 

AD. 16 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski rozpoczął kolejny punkt i przypomniał o obowiązku 
złożenia oświadczeń majątkowych. Zwrócił się do Radnych z prośbą, żeby jeśli to możliwe, złożyć 
oświadczenia wcześniej. Poprosił o korzystanie z otrzymanej wcześniej informacji na temat składania 
oświadczeń. Poinformował, że działa Komisja Statutowa, która odbyła już dwa posiedzenia. Poinformował, że 
od tego miesiąca na BIP-ie są zamieszczane projekty uchwał. Przypomniał o zapytaniach do Tauronu, które 
będą przesłane do Pana Zielińskiego wraz z zaproszeniem. Powiedział, że wszyscy w dniu dzisiejszym 
otrzymali sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2011, które zostało również wszystkim dostarczone pocztą 
elektroniczną. 

Zastępca Skarbnika Damian Cieślar powiedział, że na maila zostało przesłane sprawozdanie w wersji 
elektronicznej podpisanej, wydruk nie zawiera części tabel, jeśli jednak ktoś sobie życzy otrzymać kompletny 
wydruk to nie ma problemu. Wspomniał, że do końca kwietnia Radni otrzymają sprawozdania finansowe. 

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

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Nr 1 Anna Śliwka poinformowała, że 16 kwietnia o godzinie 17.00 
odbędzie się spotkanie mieszkańców Zarządu Osiedla Centrum. 

Radna Ewa Sitkiewicz podziękowała Zastępcy Kierownika GK Krzysztofowi Sztajnertowi za posprzątanie 
przystanku w Jaworniku. 

Radna Grażyna Pruska zaprosiła na spotkanie z Ochorowiczem, które odbędzie się 11 kwietnia o godz. 
14.00 w Muzeum Beskidzkim. Zaprosiła na Koncert Wielkanocny oraz na spotkanie Cieślarów zaplanowane na 
maj, poprosiła o rozpowszechnienie tej akcji. Podziękowała za posprzątanie Doliny Dziechcinka. 
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AD. 17 

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

Radna Barbara Kędzior zapytała czy mieszkańcy Głębiec mogą we własnym zakresie posprzątać park, czy 
byłaby możliwość zagospodarowania tego miejsca, czy miasto mogłoby przejąć ten teren w jakiś sposób. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że podejmie kroki w celu ustalenia właściciela tego terenu lub 
posprzątania tamtego miejsca. 

Radna Barbara Kędzior odnosząc się do sprzątania powiedziała, że zauważyła, że osoby w odblaskowych 
kamizelkach sprzątają nawet przed prywatnymi posesjami, co jest w krajach zachodnich nie do pomyślenia, bo 
tam mieszkańcy sprzątają sami. Poprosiła o zwrócenie na to uwagi i zachęcanie mieszkańców do sprzątania 
terenu wokół swoich posesji. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, ze w Echo Wisły ukaże się wywiad, w którym zaapeluje do 
mieszkańców o sprzątanie. 

Radna Barbara Kędzior zwróciła uwagę na dzikie wysypisko śmieci za Barem u Bociana, na terenie 
gminnym, poprosiła o zlikwidowanie tego wysypiska. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek polecił Komendantowi, żeby podjąć próbę ustalenia do kogo te śmieci 
należą, a w drugiej kolejności przystąpić do sprzątania. 

Radna Barbara Kędzior powiedziała, że dobrze byłoby gdyby barierki na moście zostały pomalowane 
w tym roku. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że zostaną podjęte starania, być może przy udziale OHP., które 
przysłało do miasta ofertę na pewnego rodzaju prace. 

Radna Joanna Płaczek-Wrotniak poprosiła o ustawienie ławeczek na ul.Górnośląskiej i Olimpijskiej 
w kierunku Centrum. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek polecił Kierowniczce Referatu GK rozpoznanie sprawy i ewentualnie 
innego rozmieszczenia ławek w mieście, gdyż na zakup nowych nie ma środków w budżecie. 

Radna Alicja Pilch powiedziała, że po zimie ławki są połamane, poprosiła o wymianę uszkodzonych desek 
i naprawę tych ławeczek. Powiedziała, że zostały wycięte topole dookoła zapory, które rosły na terenie RZGW, 
natomiast pięć topoli stoi na gruncie gminnym i od grudnia nie można uzyskać zgody na wycinkę. 

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Środowiska Ewa Ples powiedziała, że zgodnie 
z przepisami Gmina Wisła musi wystąpić z wnioskiem do Starostwa o wycinkę drzew, które rosną na gruncie 
należącym do Gminy. 

Radna Alicja Pilch powiedziała, że organizuje sprzątanie Doliny Czarne przy współpracy Ochotniczej 
Straży Pożarnej i poprosiła Burmistrza o zamiatarkę, która zebrałaby przynajmniej górną warstwę piasku. 

Radny Jan Szalbot powiedział, że mieszkaniec Łabajowa zaproponował sprzątanie Dolin na zasadzie 
konkursu, rywalizacji, ale z inicjatywy Urzędu Miasta. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że inicjatywa powinna wyjść raczej od strony Zarządów 
Osiedla, a miasto wspomoże każdą akcję dwoma pracownikami z samochodem, workami na śmieci. 

AD. 18 

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

Protokół sporządziła: Inspektor Grażyna Szalbot 
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Przewodniczący Rady Miasta 
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Janusz Podżorski
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  OR –RM.0055.3.2012r. 

Sprawozdanie z działalno ści Burmistrza Miasta w okresie mi ędzysesyjnym
                          ( w okresie  od 18.02 do 22.03. 2012r.)

Panie Przewodnicz ący ! 

Wysoka Rado !

W zakresie działania Referatu Finansów

1. Sporządził sprawozdania finansowe do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
Zespół Zamiejscowy w Bielsku-Białej za 2011 r.
2. Sporządził i zatwierdził sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Wisły za 2011 r.

W zakresie działania Referatu Gospodarki Komunalnej

1.  Podpisał  umowę  na  „Wykonanie  usługi  audytu  efektywności  wykorzystania  energii
elektrycznej oświetlenia ulicznego i w obiektach jednostek podległych Gminie Wisła wraz z
dokumentacją programową, podniesienia efektywności eksploatacyjnej i użytkowej systemu
oświetleniowego”  z  firmą  Cities  Lighting  Consultants  Sp.  z  o.o.,  ul.  Olczyska  4,  02-828
Warszawa. Wartość przedmiotu umowy wynosi 24.600,00 zł brutto.
3. Wyłonił wykonawcę dla zadania „Remonty cząstkowe dróg na obszarze Miasta Wisły w
roku  2012,  2013  i  2014”.  Najkorzystniejszą  ofertę  złożyło  Przedsiębiorstwo  Usługowo-
Handlowe  KAMIL  B.  Zielińska  z  siedzibą  w  Ustroniu,  przy  ul.  Przetnica  33.  Umowę
podpisano 19 marca 2012 r. Wartość przedmiotu umowy wynosi 880.000,00 zł.
4. Wyłonił wykonawcę dla zadania „Dostawa materiałów kamiennych do      remontu dróg na
obszarze Miasta Wisły w roku 2012”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Kopalnia Surowców
Skalnych WISŁA S.A. z siedzibą w Wiśle, przy ul. Gahura. Umowę podpisano 16 marca 2012
r. Wartość przedmiotu umowy wynosi 80.000,00 zł.
5.  Zarządzenie  nr  Or.0050.21.2012  Burmistrza  Miasta  Wisły  z  dnia  24.02.2012  roku  w
sprawie  ustalenia  stawki  za  garaże stanowiące  własność  Gminy  Wisła.  Stawka  obecnie
wynosi 4,00zł netto + właściwy podatek VAT (23%)

W zakresie działania Referatu Gospodarki Przestrzen nej i Nieruchomo ści

 Po wyłożeniu 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)
w terminie do 14 lutego 2012r zebrał łącznie 53 uwagi  i  wydał zarządzenia w sprawie
uwzględnienia bądź odrzucenia uwag wniesionych  do projektów planów otrzymał zgodę
Marszałka Województwa Śląskiego  na przeznaczenie na cele nieleśne w zmianach
planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla obszarów „Wisła Jawornik
Cieślarów” oraz „Wisła   Jawornik Rowienki” gruntów leśnych nie stanowiących własności
Skarbu Państwa .

W zakresie działania Referatu Rozwoju Gospodarczego  i Środowiska

1.Ogłosił przetarg nieograniczony dla zadania ;Opracowanie
uproszczonej dokumentacji projektowej dla budowy przyłączy wodociągowych
do budynków mieszkalnych.
4.Ogłosił przetarg nieograniczony dla zadania; Opracowanie koncepcji wraz z programem
funkcjonalno-użytkowym dla zadania Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji
Wisła.
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W zakresie działania Referatu Organizacyjnego

1. W dniu 24 lutego uczestniczył  w otwarciu Igrzysk Olimpiad Specjalnych.
2. W dniu 25 lutego uczestniczył wspólnie z panią Prezydentową Anna Komorowską w II
biegu po życie „Snow Sport Show”,
3. W dniu 25 luty uczestniczył w walnym zebraniu sprawozdawczym OSP Wisła – Centrum.
4. W dniu 26 luty uczestniczył w otwarciu Igrzysk Polonijnych Śląsk-Beskidy w Bielsku-Białej.
5. W dniu 29 lutego spotkał się z przewoźnikami w sprawie komunikacji autobusowej w
mieście.
6. W dniu 29 lutego spotkał się z przedstawicielami miasta Łeba w sprawie wspólnej
promocji miast.
7. W dniu 01 marca Zastępca Burmistrza uczestniczyła w spotkaniu zorganizowanym przez
Koło Miłośników Starych Chat.
8. W dniu 02 marca uczestniczył w otwarciu Zimowej Spartakiady Spółdzielców w Wiśle-
Nowa Osada.
9. W dniu 02 marca uczestniczył w zakończeniu Igrzysk Polonijnych w wiślańskim
amfiteatrze.
10. W dniu 03 marca uczestniczył walnym zebraniu sprawozdawczym w OSP Czarne.
11. W dniu 03 marca Zastępca Burmistrza uczestniczyła w uroczystym zamknięciu akcji
promocyjnej organizowanej przez Radio Zet  dla Beskidzkiej 5. 
12. W dniu 06 marca uczestniczył w spotkaniu z okazji Dnia Kobiet  zorganizowanym przez
Koło Gospodyń  Wiejskich Wisła-Głębce.
13. W dniu 08 marca Zastępca Burmistrza spotkała się z pedagogami szkolnymi w sprawie
ustalenia spektakli profilaktycznych dla uczniów szkół wiślańskich oraz prowadzono
dyskusję na temat zwiększenia pensum.
14. W dniu 09 marca wydelegował Zastępcę Burmistrza do Warszawy  na podsumowanie
współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w którym KS Wisła-Ustronianka uzyskał III
miejsce w kraju.
15. W dniu 09 marca spotkał się Dyrektorem PKP w Katowicach.
16. W dniu 10 marca wręczał puchary uczestnikom Pucharu Cieńkowa w narciarstwie
zjazdowym.
17. W dniu 10 marca wraz z Zastępcą  Burmistrza uczestniczył w walnym zebraniu
sprawozdawczym OSP Malinka.
18. W dniu 10 marca wraz z Zastępcą Burmistrza uczestniczył w koncercie rosyjskie ballady i
romanse,
19. W dniu 13 marca Zastępca Burmistrza spotkała się z Karolem Cieślarem inicjatorem
zjazdu Cieślarów planowanym na 26-27 maja br. w celu omówienia spraw organizacyjnych.
20 W dniu 14 marca wraz z Zastępcą Burmistrza spotkał się z dyr. przedszkoli  w sprawie
planowanej reorganizacji.
21 W dniu 15 marca wręczył nagrody młodzieży uczestniczącej w Miejskim Turnieju Wiedzy
Pożarniczej w OSP Wisła Malinka.
22. W dniu 15 marca Zastępca Burmistrza uczestniczyła w wystawie prac będącej
podsumowaniem projektu „Ludzie pozytywnie zakręceni” organizowanej przez MBP w Wiśle.
23. W dniu 15 marca odebrał w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim promesę finansową na
usuwanie skutków powodzi.
24. W dniu 16 marca spotkał się z Dyrektorem  Tauron Cieszyn.
25. W dniu 17 marca uczestniczył w Walnym zebraniu sprawozdawczym w OSP Jawornik.
26.W dniu 19 marca wraz z zastępcą spotkał się z dyrektorami i radami rodziców wiślańskich
przedszkoli.

W zakresie działania Miejskiego Zespołu Ekonomiczno -Administracyjnego Szkół

1. Zawiadomił Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej o zamiarze
przekształcenia oraz likwidacji przedszkoli – pismo z dnia   24 lutego 2012r. 
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2. Zwrócił się z prośbą do Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej o
wyrażenie opinii w sprawie przekształcenia i likwidacji przedszkoli – pismo z dnia 24 lutego
2012r.
3. Poinformował Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej, że rodzice
wychowanków przedszkoli zostali poinformowani o zamiarze przeprowadzenia przekształceń
oraz likwidacji przedszkoli – pismo z dnia 1 marca 2012r. 
4. Zwrócił się z prośbą do Prezesa Oddziału ZNP w Wiśle o wyrażenie opinii w sprawie
przekształcenia i likwidacji przedszkoli – pismo z dnia 5 marca 2012r.
5. Zwrócił się z prośbą do Przewodniczącego Międzyzakładowej Komisji Pracowników
Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność w Bielsku-Białej o wyrażenie opinii w sprawie
przekształcenia i likwidacji przedszkoli – pismo        z dnia 5 marca 2012r.
6. Poinformował rodziców wychowanków przedszkoli w Wiśle o zamiarze przekształcenia i
likwidacji przedszkoli – pisma z dnia 24 lutego 2012r.
7. Zawarł umowę z Dyrektorem Niepublicznego Przedszkola „Stumilowy Las” Panią Moniką
Mentel w sprawie przyznawania dotacji dla wychowanków – umowa z dnia 20 marca 2012. 

Panie Przewodnicz ący!

Wysoka Rado ! 

     To były najważniejsze sprawy, którymi Burmistrz Miasta zajmował się w okresie
międzysesyjnym.   
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                                                                                                                       Wisła, 26 marca 2012r. 

 

 

 

Sprawozdanie przewodniczącego z działalności międzysesyjnej   

Komisji Kultury, Turystyki, Promocji i Sportu 

 

 

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

posiedzeniu w dniu 20 marca 2012r. w siedzibie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w 

Wiśle, willa Beskid . 

 

Tematyką posiedzenia było: 

 

1Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 

2Kształcenie muzyczne dzieci i młodzieży w Wiśle. 

 

1Sprawy bieżące i wnioski. 

 

 

W posiedzeniu oprócz członków komisji uczestniczyli Pani Wiceburmistrz Miasta Lidia Forias, 

Sekretarz Miasta Pan Jan Cieślar,  Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej Cezary Drzewiecki, 

Dyrektor MZEAS Sylwester Foltyn. 

Komisja zapoznała się i omówiła  wnioski o stypendia i nagrody sportowe, które 

wpłynęły do Burmistrza. Wszystkie trze pozytywnie zaopiniowane przez Radę Sportu, co w 

efekcie końcowym przyznano nagrodę dla Aleksandra Zniszczoła i stypendium dla Łukasz 

Podżorskiego. Komisja przychyliła się do propozycji Burmistrza o obniżenie wymagań 

osiągnięć sportowych zawodników, w celu uzyskania większych możliwości pomocy i 

promowania młodych talentów. 

Zebrani  zapoznali się z historią i działalnością Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia 

w Wiśle przedstawioną przez Dyrektora placówki Cezarego Drzewieckiego, jak i z systemem 

kształcenia muzycznego dzieci w placówkach szkolnych. 

Zwrócono uwagę na olbrzymią rolę Szkoły w szkoleniu artystycznym dzieci i młodzieży w 

Wiśle i regionie.  

Wypracowano dwa wnioski o rozpatrzenie możliwości zakupu instrumentów dla 

uczniów szkoły i w związku z wysłużonym systemem ogrzewania koniecznością wymiany 

pieców gazowych. 
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Członkowie Komisji KPTiS brali udział w imprezach organizowanych w mieście miedzy innymi  

 w dniu 25 lutego  w walnym zebraniu sprawozdawczym OSP Wisła – Centrum. 

W dniu 15 marca  w wystawie prac będącej podsumowaniem projektu „Ludzie 

pozytywnie zakręceni” organizowanej przez MBP w Wiśle. 

W dniu 13 marca przewodnicząca uczestniczyła w spotkaniu Pani Viceburmistrz  z Karolem 

Cieślarem inicjatorem zjazdu Cieślarów planowanym na 26-27 maja br. w celu omówienia 

spraw organizacyjnych. 

23 marca w IV Teatraliach Gimnazjalnych, 

26 marca w Konkursie Gwarowym im. M. Pilch w Muzeum Beskidzkim. 

 

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

międzysesyjnym. 

 

Przewodnicząca Komisja Kultury, Turystyki, Promocji i Sportu 

 Grażyna Pruska 
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Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej  
 
W okresie między sesyjnym odbyło się jedno posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 
19.03. 2012 r. (obecni wszyscy członkowie komisji) na którym przyjęto protokół            
z poprzedniego posiedzenia komisji z dnia 13 lutego 2012 r.,   
Następnie omówiono: 

1Pismo dzierżawców stanowisk handlowych na targowisku  w sprawie opłat 
targowych i przygotowano propozycję odpowiedzi, która zostanie przedstawiona na 
sesji 

2Pismo mieszkańców ul. Koszarzyska.  Zgodnie z opinią prawną pismo zostanie 
przekazane do kompetencji Burmistrza. 

 
To były wszystkie sprawy którymi zajmowała się komisja rewizyjna w okresie między 
sesyjnym. 
 
 
 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej  – Joanna Nogowczyk 
  
 
 
 

 
 
. 
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         Wisła23.03.2012r 

Informacja Przewodniczącego Komisji Rozwoju i Finansów Miasta 

Panie Przewodniczący Wysoka Rado. 

 

Komisja pomiędzy sesjami rady miasta odbyła jedno posiedzenie w dniu 19 marca2012r 

W komisji uczestniczyło 5 radnych którzy zajęli się następującymi tematami. 

1.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji tj.13.02.2012r 

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 

 

Ad.1.Do zapoznanego się protokołu radni nie zgłosili uwag i w głosowaniu przyjęli go jednogłośnie  

       5za 

Ad.2.Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Małgorzata Szalbot odpowiadała na zadane pytania 

      Przez radnych  wnikające z dostarczonych materiałów oraz poinformowała o inwestycjach na 

     2012r. tj. docieplenie budynku w Malince oraz dokończenie docieplenia  budynku w Kopydle 

Ad.3.Zaproponowano by przenieść na wspólną komisję  oraz dodatkowo zaprosić kierownika 

       Posterunku energetycznego w Wiśle gdzie będzie spotkanie z autorami audytu w/w tematu 

Ad.4.Ustalono datę następnego posiedzenia komisji   tj.16.04.22012r godz.13. 

 

Na tym posiedzenie komisji zostało zamknięte 

                                                                                                                                   Przewodniczący komisji 

                                                                                                                                      Jerzy Mitręga                   
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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 21.03.2012 roku w niepełnym składzie 
osobowym 

 

Tematami posiedzenia były: 

1Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 

2Przyjęcie programu oświetlenia w mieście. 

3Sprawy bieżące. 

Ad.1 Członkowie komisji przyjęli protokół w poprzedniego posiedzenia jednogłośnie 6 ‘za’. 

Ad.2 Temat po krótkim omówieniu i wyjaśnieniach pani burmistrz, sekretarza miasta i zastępcy kierownika 

referatu GK został przeniesiony na wspólną komisję. Na prośbę pani Ewy Sitkiewicz wystosowano wniosek do 

burmistrza „Przesłać członkom komisji na e-mail umowę miasta na usługi oświetleniowe”. Głosowanie 6’za’ i 2 

‘wstrzymujące’. 

Ad.3 W sprawach bieżących poruszano problemy zakupu płyt, malowania mostów, bałaganu na targowisku, dziur 

w drogach wiślańskich oraz niedrożnych przepustów przy drogach wojewódzkich. Omawiano również sprawę 

likwidacji PKS-u, problemu z basenem letnim oraz sprawy członków OHP. Na te pytania odpowiedział burmistrz 

wyczerpująco. Na tym posiedzenie zakończono. 

 

 

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

 
 

Przewodniczący Komisji 
 

Witold Cichy 
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                  SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ KOMISJII                

                ZDROWIA, OŚWIATY I SPRAW SOCJALNYCH W MIES. MARCU 2012 r. 

  

      W dniu 22marca 2012 r. Komisja w pełnym składzie odbyła posiedzenie, na którym : 

− przyjęła jednogłośnie protokół  z posiedzenia lutowego, 

− zapoznała się z możliwościami  prawnymi i analizą finansową utworzenia Uniwersytetu 
III Wieku lub jego filii w Wiśle, i w związku z tematem podjęła decyzję o spotkaniu się 
z wiślańskim Klubem Seniora w celu rozpoznania środowiskowego zainteresowania ta 
formą zajęć, 

− zajęła się analizą realizacji wniosków Komisji dotyczących przywrócenia zajęć 
gimnastyki korekcyjnej w szkołach i przeprowadzenia przesiewowych badań wad 
postawy wśród dzieci, stopniem zaawansowania przygotowań do przeprowadzenia 
skriningu oraz możliwymi sposobami finansowania przedsięwzięcia, 

− przyjęła poszerzone informacje w temacie :”Rozpoznanie możliwości pozyskania 
środków zewnętrznych na budowę przyszkolnych obiektów sportowych oraz placów 
zabaw dla dzieci”,o które wnioskowała na posiedzeniu lutowym, i w wyniku 
przeanalizowania tematu poprosiła o Panią Kierownik referatu RGŚ o przygotowanie 
informacji nt.zasad przyznawania dotacji z Europejskiego Funduszu Socjalnego w 
poddziałaniu 9.1.1. , 

− zapoznała się z rozpoznaniem problemu prawnego zwiększenia kryterium 
dochodowego, upoważniającego do uzyskania darmowego posiłku dla dzieci w 
szkołach,m.in. uzyskując informację, że nie jest możliwe wyodrębnienie celowego 
funduszu ze środków MOPS wyłącznie na dofinansowanie obiadów dzieciom w 
stołówkach szkolnych, 

− zapoznała się z pismem  od pedagogów, psychologów oraz logopedów wiślańskich szkół 
w związku z planowanym na przyszły rok wydłużeniem pensum godzin dla tej grupy i 
po wnikliwej duskusji postanowiła poruszyć ten problemt na następnym posiedzeniu po 
przedstawieniu przez władze miasta  tematycznych materiałów. 

W wyniku posiedzenia wystosowano do Pana Burmistrza Miasta Wisła wniosek o: 

 „Rozpoznanie  możliwości Rządowych Programów oraz Fundacji Pomocowych  
w dofinansowaniu dożywiania dzieci w szkołach”. 

Ponadto wszyscy członkowie Komisji wzięli udział w posiedzeniu wspólnym wszystkich Komisji 
w dniu 27.03.2012 r. w celu omówienia materiałów na sesję marcową, a jej przedstawiciele 
uczestniczyli w otwarciu Igrzysk Olimpiad Specjalnych oraz w roli widzów w zawodach Igrzysk 
Polonijnych na Kubalonce.  

 

                                                                                    Przewodnicząca Komisji Zdrowia, 

                                                                                           Oświaty i Spraw Socjalnych 

                                                                                                       Ewa Sitkiewicz  
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Informacja z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Miasta-               

marzec 2012r 

 

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

2. Przygotowanie informacji o pracach Rady 

3. 20.02.2012r- Spotkanie Komitetu Organizacyjnego obchodów 50 lecia nadania praw 

miejskich miastu- UM Wisła- B. Koczwara 

4. 24.02.2012r- otwarcie VIII Ogólnopolskich Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych- 

park Kopczyńskiego- J. Podżorski, B. Koczwara 

5. 25.02.2012r- plac Hoffa-„ Bieg po nowe życie”- J. Podżorski, B. Koczwara 

6. 25.02.2012r walne zebranie sprawozdawcze OSP Wisła Centrum- J. Podżorski 

7. 26.02.2012r- Bielsko-Biała- Otwarcie X Światowych Igrzysk Polonijnych- J. Podżorski 

8. 26.02.2012r- Kubalonka- Zamknięcie VIII Ogólnopolskich Zimowych Igrzysk Olimpiad 

Specjalnych- J. Podżorski 

9. 03.03.2012r- walne zebranie sprawozdawcze OSP Wisła Czarne- J. Podżorski 

10. 08.03.2012r- zawody narciarskie zorganizowane przez Zarząd Osiedla nr 7 Nowa 

Osada na wyciągu Nowa Osada- B. Koczwara 

11. 10.03.2012r- walne zebranie sprawozdawcze OSP Malinka- J. Podżorski 

12. 15.03.2012r- Świat Ludzi Pozytywne Zakręconych- Biblioteka- B. Koczwara 

13. 17.03.2012r- walne zebranie sprawozdawcze OSP Wisła Jawornik- J. Podżorski 

 

 

Przewodniczący Rady     

Miasta Wisły 

Janusz Podżorski 
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Uchwała Nr XVI/213/2012 
Rady Miasta Wisły 

z dnia 29 marca 2012 r. 

w sprawie : przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie miasta Wisły w 2012 roku. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) i art. 11 ust. 1 , 3, 4 oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 
zwierząt (Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz.1002 ze zm.) 
Rada Miasta Wisły 
uchwala co następuje : 

§ 1. Przyjmuje program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie miasta Wisły w 2012 roku . 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o : 

1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Wisła 

2) Referacie Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości - należy przez to rozumieć Referat Gospodarki 
Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Wiśle 

3) Organizacjach społecznych - należy przez to rozumieć Organizacje społeczne , których statutowym celem 
działania jest ochrona zwierząt 

4) Schronisku – należy przez to rozumieć Schronisko dla zwierząt „AZYL” w Cieszynie, przy ul.Cichej 91 

5) Straży Miejskiej – należy przez to rozumieć Straż Miejską w Wiśle 

6) Programie - należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie miasta Wisły w 2012 roku. 

§ 3. Funkcję koordynatora działań podejmowanych w ramach Programu pełni Burmistrz Miasta Wisły, za 
pośrednictwem Referatu Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości. Referat Gospodarki Przestrzennej 
i Nieruchomości współpracuje w tym zakresie ze Schroniskiem, Strażą Miejską, organizacjami społecznymi , 
organami Inspekcji Weterynaryjnej i samorządem lekarsko-weterynaryjnym . 

§ 4. Cele i wykonawcy Programu 

1. Celami Programu są : 

1) zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

2) zapobieganie bezdomności zwierząt. 

2. Wykonawcami Programu są : 

1) Gmina 

2) Firma Handlowa Beata Kowalczyk z siedzibą w Cieszynie, ul.Cicha 10 prowadząca Schronisko (na podstawie 
umowy zawartej z Gminą Wisła) 

3) Organizacje społeczne. 

§ 5. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom domowym miejsca w schronisku dla zwierząt 

1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom domowym miejsca w schronisku dla zwierząt realizowane jest 
poprzez umieszczanie bezdomnych zwierząt domowych w Schronisku na podstawie umowy na wyłapywanie 
bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Wisły, transport oraz przetrzymywanie w schronisku w 2012 roku, 
podpisanej z Gminą . 

2. Zwierzęta pozostają w schronisku do czasu znalezienia opiekuna lub do końca ich życia. 

3. Wyłapane zwierzęta wydawane będą ich właścicielom, po uiszczeniu wszelkich kosztów poniesionych do 
dnia ich wydania, a związanych z ich : 
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1) wyłapaniem i transportem, 

2) utrzymaniem, 

3) leczeniem , sterylizacją lub kastracją oraz innymi zabiegami. 

4. Schronisko uprawnione jest do oddania wyłapanych zwierząt do adopcji lub pod opiekę, po upływie 14 dni 
od dnia wyłapania. 

§ 6. Opieka nad wolno żyjącymi kotami , w tym ich dokarmianie 

1. Opieka nad kotami wolno żyjącymi realizowana jest poprzez : 

1) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące; 

2) zapewnienie dokarmiania w miejscach ich przebywania; 

3) w razie konieczności zapewnienie opieki lekarza weterynarii ; 

4) w miarę możliwości sterylizację lub kastrację; 

5) w miarę możliwości zapewnienie miejsca schronienia, w szczególności na okres zimowy; 

6) poszukiwanie nowych właścicieli; 

7) podejmowanie interwencji . 

2. Współdziałanie w ww. zakresie z organizacjami społecznymi. 

§ 7. Odławianie bezdomnych zwierząt 

1. Na terenie miasta Wisły wprowadza się wyłapywanie bezdomnych zwierząt : 

1) stałe na interwencje, 

2) okresowe po wcześniejszym ogłoszeniu. 

2. Wyłapywaniem będą objęte zwierzęta bezdomne pozostawione bez opieki, w stosunku, do których nie 
istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało, a w 
szczególności chore lub zagrażające życiu , zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi. 

3. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt może być prowadzone za pomocą przeznaczonego do odłowu 
specjalistycznego sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia wyłapanych zwierząt, a także 
nie będzie zadawać im cierpienia. 

4. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt realizują na podstawie zawartych umów, za pośrednictwem 
przeszkolonych pracowników : 

1) Firma Handlowa Beata Kowalczyk z siedzibą w Cieszynie, ul.Cicha 10 

2) organizacje społeczne, 

5. Informacje o akcjach wyłapywania bezdomnych zwierząt podawane będą do publicznej wiadomości poprzez 
ogłoszenie zamieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wiśle, Zarządów Osiedli w Wiśle, na stronie 
biuletynu informacji publicznej www.bip.wisla.pl oraz w miesięczniku „Echo Wisły”. 

6. Wyłapane bezdomne zwierzęta będą przewożone do schroniska dla bezdomnych zwierząt lub pozostaną pod 
opieką organizacji społecznych . 

7. Transport bezdomnych zwierząt będzie odbywał się środkiem transportu przystosowanym do bezpiecznego 
i humanitarnego przewozu zwierząt. 

8. Zdjęcia wyłapanych bezdomnych zwierząt będą umieszczane na stronie internetowej Miasta Wisły 
(www.wisla.pl), przez okres 14 dni od dnia umieszczenia zwierzęcia w schronisku. 

§ 8. Obligatoryjna sterylizacja lub kastracja w schroniskach dla zwierząt 

1. Gmina Wisła realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt na 
zasadach ustalonych z jednostką prowadzącą Schronisko – w drodze umowy. 

2. Zabiegi sterylizacji lub kastracji mogą być przeprowadzane wyłącznie przez lekarza weterynarii. 
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3. Zabiegom o których mowa w ust.1, nie podlegają zwierzęta w okresie do 14 dni od umieszczenia 
w schronisku, z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna oraz okres kwarantanny . 

§ 9. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt. 

1. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizuje Referat Gospodarki Przestrzennej 
i Nieruchomości poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli , a w 
szczególności : 

1) propagowanie imprez dotyczących adopcji zwierząt, 

2) współdziałanie ze Schroniskiem i organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania nowych właścicieli 
zwierząt, 

3) informowanie o możliwościach adopcji zwierząt bezdomnych w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miasta 
Wisły tj. na stronie internetowej Miasta , w miesięczniku „Echo Wisły”. 

§ 10. Usypianie ślepych miotów 

1. Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii, zgodnie ze sztuką lekarsko - 
weterynaryjną , w pomieszczeniu do tego celu przystosowanym bez udziału osób postronnych oraz innych 
zwierząt. : 

1) w Schronisku dla zwierząt, 

2) w lecznicy dla zwierząt - na podstawie umowy podpisanej z Gminą. 

2. Zwierzę usypiane musi być traktowane, do ostatniej chwili życia, łagodnie i przyjaźnie, należy zaoszczędzić 
mu trwogi i dodatkowych udręczeń. 

3. Fakt i przyczynę uśpienia ślepego miotu odnotowuje się w ewidencji prowadzonej przez Referat Gospodarki 
Przestrzennej i Nieruchomości – na podstawie informacji podmiotu prowadzącego Schronisko lub organizacji 
pozarządowej lub pisemnego oświadczenia właściciela zwierzęcia poddanego uśpieniu potwierdzonego przez 
lekarza weterynarii, z którym zawarto umowę na usypianie ślepych miotów 

4. Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez odpowiednie 
służby do tego przeznaczone i poddania ich utylizacji. 

5. Wszelkie koszty związane z odbiorem zwłok uśpionych zwierząt oraz ich utylizacją ponosi właściciel 
zwierzęcia. 

§ 11. Zapewnienie miejsca dla zwierzęcia gospodarskiego 

1. W celu zapewnienia miejsca dla zwierzęcia gospodarskiego Miasto zawiera porozumienie z osobami 
prowadzącymi gospodarstwa rolne , w którym osoby te zobowiązują się – uwzględniając specyfikę danego 
gospodarstwa - zapewnić miejsce dla zwierzęcia gospodarskiego w przypadku zaistnienia takiej konieczności. 

2. Gospodarstwa rolne , o których mowa w ust.1 położone są przy : 

1) ul. Partecznik 8 

2) ul. Kopydło 91A 

3) ul. Kasztanowa 19 

4) ul. Gościejów 1. 

3. Jednocześnie z umieszczeniem zwierzęcia w gospodarstwie rolnym Miasto podejmie starania w zakresie 
znalezienia miejsca w schronisku dla zwierząt lub nowego właściciela dla tych zwierząt. 

§ 12. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 
realizowane jest poprzez : 

1) zawarcie umowy ze Schroniskiem, które zapewnia dyżur lekarza weterynarii w Schronisku; 

2) zawarcie umowy z lekarzem weterynarii, której przedmiotem jest zapewnienie całodobowej opieki 
weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. Na terenie Miasta ww. usługi 
świadczyć będzie : - Gabinet Weterynaryjny - Wisła, ul.Słoneczna 6. 
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§ 13. 1. W celu ułatwienia identyfikacji psów pozostawionych bez opieki Gmina kontynuuje ich rejestrację . 

2. Rejestracji psa dokonuje właściciel lub opiekun zwierzęcia w Referacie Gospodarki Przestrzennej 
i Nieruchomości , który : 

1) wpisuje dane psa oraz jego właściciela do rejestru 

2) wydaje ww. znaczek identyfikacyjny dla psa oraz Kartę psa 

3. Rejestracji podlegają psy : 

1) dotychczas niezarejestrowane 

2) nowo nabyte , w terminie 30 dni od dnia ich nabycia 

§ 14. 1. Koszt realizacji zadań określonych w niniejszym programie ponosi gmina. 

2. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie Miasta Wisły 
na rok 2012, w wysokości 43.500,00 zł brutto. 

3. Środki finansowe o których mowa w ust.2, będą wydatkowane poprzez : 

1) zawarcie umów ze Schroniskiem, z lekarzem weterynarii , właścicielami gospodarstw rolnych (w razie 
konieczności) oraz Organizacjami społecznymi na wykonywanie zadań określonych w Programie; 

2) zakupy ( materiałów i wyposażenia ) . 

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisły. 

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w Urzędu 
Miejskiego w Wiśle , Zarządów Osiedli w Wiśle oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Wisły 

Janusz Podżorski
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UCHWAŁA NR XVI/214/2012
RADY MIASTA WISŁY

z dnia 29 marca 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Wisły na okres od 
1.05.2012 r. do 30.04.2013 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.) 

Rada Miasta Wisły 
uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Na terenie Miasta Wisły zatwierdza się taryfę dla zbiorowego odprowadzania ścieków do urządzeń 
kanalizacyjnych eksploatowanych przez Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Ustroniu na okres od 01.05.2012 r. do 30.04.2013 r. 

2. Taryfa stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisły. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2012 roku. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Wisła. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Wisły 

Janusz Podżorski
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UCHWAŁA NR XVI/215/2012
RADY MIASTA WISŁY

z dnia 29 marca 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.8 nowego przedsięwzięcia "Ochrona ubezpieczeniowa Miasta Wisły" do 
realizacji w latach 2011-2013 i ustalenie dla niego nakładów oraz limitu zobowiązań w poszczególnych latach; 

2) włączenie umów I.12 "umowy ubezpieczeniowe: komunikacyjne, majątkowe i odpowiedzialności cywilnej" do 
przedsięwzięcia II.8 "Ochrona ubezpieczeniowa Miasta Wisły"; 

3) wprowadzenie pod pozycją II.9 nowego przedsięwzięcia "Utrzymanie terenów zielonych na obszarze Miasta 
Wisły" do realizacji w latach 2011-2013 i ustalenie dla niego nakładów oraz limitu zobowiązań 
w poszczególnych latach; 

4) włączenie umów I.11 "umowy na utrzymanie terenów zielonych na obszarze miasta" do przedsięwzięcia II.9 
"Utrzymanie terenów zielonych na obszarze Miasta Wisły"; 

5) wprowadzenie pod pozycją II.10 nowego przedsięwzięcia "Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta 
Wisły" do realizacji w latach 2012-2015 i ustalenie dla niego nakładów oraz limitu zobowiązań 
w poszczególnych latach; 

6) włączenie umów I.8a "umowy o odśnieżanie miasta" i I.8b "umowy o dostawę solanki do zwalczania śliskości 
na drogach" do przedsięwzięcia II.10 "Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły"; 

7) wprowadzenie pod pozycją II.11 nowego przedsięwzięcia "Optymalizacja funkcjonowania oświetlenia 
ulicznego na obszarze Miasta Wisły" do realizacji w latach 2013-2015 i ustalenie dla niego nakładów 
oraz limitu zobowiązań w poszczególnych latach; 

8) przenumerowanie umów w sekcji I; 

9) przesunięcie przedsięwzięcia II.6 "Wymiana floty samochodowej" na pozycję III.22; 

10) wprowadzenie pod pozycją II.6 nowego przedsięwzięcia "Realizacja programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt" do realizacji w latach 2012-2015 i ustalenie dla niego 
nakładów oraz limitu zobowiązań w poszczególnych latach; 

11) zmianę nazwy przedsięwzięcia III.8 na "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wiśle Jaworniku"; 

12) zmniejszenie nakładów przewidzianych na rok 2014 dla przedsięwzięcia III.15 "Budowa sieci 
szerokopasmowego Internetu na terenie gmin powiatu cieszyńskiego"; 

13) wprowadzenie pod pozycją III.23 nowego przedsięwzięcia "Wiślański szlak przyrodniczy - ochrona przyrody 
u źródeł" do realizacji w latach 2012-2014 i ustalenie dla niego nakładów oraz limitu zobowiązań 
w poszczególnych latach; 

14) wprowadzenie pod pozycją III.24 nowego przedsięwzięcia "Wiślański e-Urząd. Modernizacja platformy 
informatycznej Urzędu Miejskiego w Wiśle celem wdrożenia nowoczesnych e-usług dostępnych dla 
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społeczeństwa" do realizacji w latach 2012-2014 i ustalenie dla niego nakładów oraz limitu zobowiązań 
w poszczególnych latach.; 

15) wynikającą ze zmian budżetu aktualizację nakładów na rok 2012, łącznych nakładów oraz limitów 
zobowiązań dla następujących przedsięwzięć: 

a) III.13 "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła – etap III", 

b) III.16 "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Wiśle Czarne", 

c) III.17 "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Wiśle Malince". 

§ 2. 

Powierzyć wykonanie uchwały Burmistrzowi Miasta Wisły. 

§ 3. 

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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 Załacznik

do Uchwały Nr XVI/ 215 /2012 Rady Miasta Wisły

 z dnia 29 marca 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 GK 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

8 umowy o abonament GPS GK 2010-2012 8 389 8 389 - - - 8 389

9
umowa najmu powierzchni pod kamerę do monitoringu na ul. 1 
Maja

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

10 umowa na świadczenie usługi oświetleniowej GK 2011-2015 657 000 152 000 160 000 168 000 177 000 657 000

X X 6 609 395 1 567 717 1 663 978 1 705 500 1 672 200 6 609 395Suma
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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

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

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

6.

Realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt
(zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich 
wyłapywanie)

GK 2012-2015 178 500 43 500 45 000 45 000 45 000 178 500

7.
Remonty cząstkowe dróg na obszarze Miasta Wisły
(utrzymanie należytego standardu dróg publicznych)

GK 2012-2014 880 000 280 000 300 000 300 000 - 880 000

8.
Ochrona ubezpieczeniowa Miasta Wisły
(umożliwienie sprawnej realizacji zadań gminy)

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

9.
Utrzymanie terenów zielonych na obszarze Miasta Wisły
(utrzymanie należytego standardu terenów publicznych)

GK 2011-2013 79 735 51 578 28 157 - - 79 735

10.
Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły
(utrzymanie należytego standardu dróg publicznych)

GK 2012-2015 3 680 000 980 000 900 000 900 000 900 000 3 680 000

11.
Optymalizacja funkcjonowania oświetlenia ulicznego na 
obszarze Miasta Wisły
(utrzymanie należytego standardu dróg publicznych)

GK 2013-2015 150 000 0 50 000 50 000 50 000 150 000

X X 6 159 595 2 065 476 1 634 119 1 380 000 1 080 000 6 159 595

III

Modernizacja dróg gminnych

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

Suma

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

1
Modernizacja dróg gminnych
(poprawa infrastruktury drogowej)

RGS 2012-2015 1 710 000 510 000 500 000 500 000 200 000 1 710 000

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. 
(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 934 878 355 348 300 000 189 530 90 000 934 878

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

13
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w 
aglomeracji Wisła – etap III
(ochrona środowiska zaopatrzenie w wodę)

RGS 2006-2012 7 419 000 7 419 000 - - - 7 419 000

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

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

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

RGŚ/Or 2011-2015 1 400 000 0 100 000 500 000 800 000 1 400 000

16

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

RGŚ 2011-2013 723 000 23 000 700 000 - - 723 000

17

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

RGŚ 2012-2013 522 000 22 000 500 000 - - 522 000

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

22
Wymiana floty samochodowej
(umożliwienie sprawnej realizacji zadań gminy)

Or/KSM/MZEAS/GK 2012-2015 370 000 130 000 80 000 80 000 80 000 370 000

23
Wiślański szlak przyrodniczy - ochrona przyrody u źródeł
(promocja i ochrona obszarów chronionych)

RGŚ/PTKiS 2012-2014 110 000 10 000 50 000 50 000 - 110 000

24.

Wiślański e-Urząd. Modernizacja platformy informatycznej 
Urzędu Miejskiego w Wiśle celem wdrożenia nowoczesnych e-
usług dostępnych dla społeczeństwa
(polepszenie jakości wykonywania zadań publicznych)

RGŚ/Or/Fn 2012-2014 425 000 25 000 50 000 300 000 50 000 425 000

X X 35 262 414 9 254 348 3 614 686 3 406 030 3 817 950 20 093 014

IV

1 - - - - - - - - -

X X 0 0 0 0 0 0

X X 48 031 404 12 887 541 6 912 783 6 491 530 6 570 150 32 862 004Łącznie ( 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 XVI/216/2012
RADY MIASTA WISŁY

z dnia 29 marca 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 2001 r. 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 37 901 867 PLN , w tym bieżące 33 247 552 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 42 292 785 PLN, w tym bieżące 32 011 867 PLN. 

§ 3. 

Ustalić, że w wyniku zmian, o których mowa w §1 i §2, aktualizacji ulega Tabela C uchwały budżetowej na rok 
2012 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta na rok 2011”, otrzymując nowe brzmienie o treści 
stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 4. 

1. Ustalić, że w wyniku zmian, o których mowa w §1 i §2, deficyt nie ulegnie zmianie. 

2. Ustalić, że źródłem pokrycia deficytu w wysokości 4 390 918 PLN pozostaną: 

1) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 
2 711 016 PLN, 

2) kredyty bankowe w kwocie 825 000 PLN. 

3) wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, 
wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 854 902 PLN. 

§ 5. 

Ustalić, że w wyniku zmian, o których mowa w §1 i §2, aktualizacji ulega Tabela D uchwały budżetowej na rok 
2012 "Plan dochodów i wydatków na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012”, otrzymując nowe brzmienie o treści 
stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 6. 

Ustalić, że w wyniku zmian, o których mowa w §1 i §2, aktualizacji ulega Tabela E uchwały budżetowej na rok 
2012 „Plan dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska finansowanych z dochodów związanych 
z gospodarczym korzystaniem ze środowiska na rok 2012”, otrzymując nowe brzmienie o treści 
stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 
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§ 7. 

Ustalić, że w wyniku zmian, o których mowa w §1 i §2, aktualizacji ulega Tabela I "Dochody i wydatki związane 
z realizacją własnych zadań gmin dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na 2012 
r.", otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. 

§ 8. 

Ustalić, że w wyniku zmian, o których mowa w §1 i §2, aktualizacji ulega Tabela J uchwały budżetowej na rok 
2012 "Wydatki majątkowe w budżecie miasta na rok 2012”, otrzymując nowe brzmienie o treści 
stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszej uchwały. 

§ 9. 

Ustalić, że w wyniku zmian, o których mowa w §1 i §2, aktualizacji ulega załącznik nr 1 do uchwały budżetowej 
na rok 2012 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2012 r.", otrzymując nowe 
brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 8 do niniejszej uchwały. 

§ 10. 

Zaktualizować załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2012 "Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, 
o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy, oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2012", nadając mu nowe 
brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 9 do niniejszej uchwały. 

§ 11. 

Powierzyć wykonanie uchwały Burmistrzowi Miasta Wisły. 

§ 12. 

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 nr 1
do Uchwały Nr XVI/216/2012

Rady Miasta Wisły
z dnia 29 marca 2012 roku

Zmiany w planie dochodów bud żetu miasta na rok 2012

Dział Paragraf Źródło dochodu Zmiany
planu

Dochody bie żące Dochody maj ątkowe

ogółem
Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na
realizacj ę zadań finansowanych z udziałem środków, o

których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp
ogółem

Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na
realizacj ę zadań finansowanych z udziałem środków, o

których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp

OGÓŁEM +262.000 +262.000 0 0 0

600 Transport i łączność +250.000 +250.000 0 0 0

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) +250.000 +250.000 0 0 0
Promesa dotacji celowej udzielona przez Wojewodę Śląskiego. 250.000

852 Pomoc społeczna +12.000 +12.000 0 0 0

0920 Pozostałe odsetki +4.000 +4.000 0 0 0
Pozostałe odsetki - MOPS 4.000

0970 Wpływy z różnych dochodów +8.000 +8.000 0 0 0
Wpływy z różnych dochodów - MOPS 8.000

Sporządzono: 2012-03-29
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Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVI/216/2012

Rady Miasta Wisły
z dnia 29 marca 2012 roku

Zmiany w planie wydatków bud żetu miasta na rok 2012

Dział Rozdział Nazwa Zmiany
planu

Wydatki bie żące Wydatki maj ątkowe

ogółem

Wydatki
jednostek bud żetowych Dotacje na

zadania bie żące
Świadczenia na rzecz

osób fizycznych

Wydatki na programy finansowane z
udziałem środków o których mowa w

art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wydatki na
obsług ę długu

jst

Poręczenia i
gwarancje ogółem

Inwestycje i zakupy
inwestycyjne

ogółem
Wydatki na wynagrodzenia i

składki od nich naliczane

Wydatki zwi ązane z realizacj ą
zadań statutowych jednostek

bud żetowych
ogółem

Wydatki na programy finansowane z
udziałem środków o których mowa w

art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

OGÓŁEM +262.000 +216.000 +203.000 0 +203.000 +14.468 -1.468 0 0 0 +46.000 +46.000 0

600 Transport i łączność +250.000 +250.000 +250.000 0 +250.000 0 0 0 0 0 0 0 0

600 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych +250.000 +250.000 +250.000 0 +250.000 0 0 0 0 0 0 0 0

750 Administracja publiczna 0 -25.000 -25.000 0 -25.000 0 0 0 0 0 +25.000 +25.000 0

750 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0 -25.000 -25.000 0 -25.000 0 0 0 0 0 +25.000 +25.000 0

851 Ochrona zdrowia 0 0 -5.000 0 -5.000 +6.468 -1.468 0 0 0 0 0 0

851 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0 0 -5.000 0 -5.000 +6.468 -1.468 0 0 0 0 0 0

852 Pomoc społeczna +12.000 +12.000 +4.000 0 +4.000 +8.000 0 0 0 0 0 0 0

852 85212
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego

+12.000 +12.000 +4.000 0 +4.000 +8.000 0 0 0 0 0 0 0

900 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 -10.000 0

900 90095 Pozostała działalność +10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +10.000 +10.000 0

926 Kultura fizyczna 0 -21.000 -21.000 0 -21.000 0 0 0 0 0 +21.000 +21.000 0

926 92695 Pozostała działalność 0 -21.000 -21.000 0 -21.000 0 0 0 0 0 +21.000 +21.000 0
Sporządzono: 2012-03-29
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Załącznik nr 3 do

Uchwały Rady Miasta

z dnia 29 marca 2012 r

Nr XVI / 216 /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)

3 040 581

Razem przychody 6 576 597

Dochody budżetu 37 901 867

RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUD ŻETU 44 478 464

992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 2 185 679

spłata pożyczek 575 679

spłata kredytów 1 610 000

Wydatki budżetu 42 292 785

44 478 464RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUD ŻETOWE

ROZCHODY BUDŻETU

PRZYCHODY BUDŻETU

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUD ŻETU 
MIASTA ROK 2012
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Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XVI /216 /2012

Rady Miasta Wisły
z dnia 29 marca 2012 roku

TABELAD

Plan dochodówi wydatkówna realizacj ęProgramuProfilaktykii Rozwi ązywaniaProblemówAlkoholowychoraz PrzeciwdziałaniaNar komaniina rok 2012

DOCHODY

Dział Paragraf Źródłodochodu Plan
Dochodybie żące Dochodymaj ątkowe

ogółem
Z tytułudotacjii środków, na finansowaniewydatkówna realizacj ę
zadańfinansowanychz udziałem środków, o którychmowaw art. 5

ust.1 pkt2 i 3 uofp
ogółem

Z tytułudotacjii środków, na finansowaniewydatkówna realizacj ę
zadańfinansowanychz udziałem środków, o którychmowaw art. 5

ust.1 pkt2 i 3 uofp

OGÓŁEM 674.500 674.500 0 0 0

756 Dochodyod osób prawnych, od osób fizycznychi od innych jednosteknieposiadającychosobowościprawnej oraz wydatki
związanez ich poborem

674.500 674.500 0 0 0

 0480 Wpływy z opłat za zezwoleniana sprzedażnapojów alkoholowych 674.500 674.500 0 0 0

 Wpływyz opłat za zezwoleniana sprzedażnapojówalkoholowych 674.500  

WYDATKI

Dział Rozdział Nazwa Plan

Wydatkibie żące Wydatkimaj ątkowe

ogółem
Wydatki

jednostekbud żetowych Dotacjena zadania
bieżące

Świadczeniana rzecz
osób fizycznych

Wydatkina programyfinansowanez udziałem środkówo
którychmowaw art. 5 ust. 1 pkt2 i 3

Wydatkina obsług ę
długujst

Poręczeniai
gwarancje ogółem

Inwestycjei zakupyinwestycyjne

ogółem Wydatkina wynagrodzeniai składki
od nich naliczane

Wydatkizwi ązanez realizacj ązadań
statutowychjednostekbud żetowych ogółem Wydatkina programyfinansowanez udziałem środkówo

którychmowaw art. 5 ust. 1 pkt2 i 3

OGÓŁEM 674.500 592.500 530.500 344.600 185.900 18.468 43.532 0 0 0 82.000 82.000 0

851 Ochrona
zdrowia

674.500 592.500 530.500 344.600 185.900 18.468 43.532 0 0 0 82.000 82.000 0

851 85153 Zwalczanienarkomanii 13.800 13.800 13.800 5.000 8.800 0 0 0 0 0 0 0 0

851 85154 Przeciwdziałanie
alkoholizmowi 660.700 578.700 516.700 339.600 177.100 18.468 43.532 0 0 0 82.000 82.000 0

Sporządzono: 2012-03-29
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Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XVI/216/2012

Rady Miasta Wisły
z dnia 29 marca 2012 roku

TABELA E

Plan dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska finansowanych z dochodów zwi ązanych z gospodarczym korzystaniem ze środowiska na rok 2012

DOCHODY

Dział Paragraf Źródło dochodu Plan
Dochody bie żące Dochody maj ątkowe

ogółem
Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na

realizacj ę zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp

ogółem
Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na

realizacj ę zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp

OGÓŁEM 55.000 55.000 0 0 0

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 55.000 55.000 0 0 0

 0970 Wpływy z różnych dochodów 55.000 55.000 0 0 0

 Udziały w dochodach za gospodarcze korzystanie ze środowiska 55.000  

WYDATKI

Dział Rozdział Nazwa Plan

Wydatki bie żące Wydatki maj ątkowe

ogółem
Wydatki

jednostek bud żetowych Dotacje na
zadania
bieżące

Świadczenia na rzecz
osób fizycznych

Wydatki na programy finansowane z udziałem
środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i

3

Wydatki na
obsług ę długu

jst

Poręczenia i
gwarancje ogółem

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

ogółem Wydatki na wynagrodzenia i
składki od nich naliczane

Wydatki zwi ązane z realizacj ą zadań
statutowych jednostek bud żetowych ogółem Wydatki na programy finansowane z udziałem

środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

OGÓŁEM 7.419.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.419.000 7.419.000 6.706.718

900
Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska

7.419.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.419.000 7.419.000 6.706.718

900 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 7.419.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.419.000 7.419.000 6.706.718
Sporządzono: 2012-03-29
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Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XVI/216/2012

Rady Miasta Wisły
z dnia 29 marca 2012 roku

TABELA I

Plan dochodów i wydatków zwi ązanych z realizacj ą własnych zada ń gmin dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z bud żetu państwa na rok 2012

DOCHODY

Dział Paragraf Źródło dochodu Plan
Dochody bie żące Dochody maj ątkowe

ogółem
Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na

realizacj ę zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp

ogółem
Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na

realizacj ę zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp

OGÓŁEM 692.715 692.715 0 0 0

600 Transport i łączność 250.000 250.000 0 0 0

 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 250.000 250.000 0 0 0

 Promesa dotacji celowej udzielona przez Wojewodę Śląskiego. 250.000  

852 Pomoc społeczna 442.715 442.715 0 0 0

 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 442.715 442.715 0 0 0

 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 434.515  

 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizacjęwłasnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 8.200  

WYDATKI

Dział Rozdział Nazwa Plan

Wydatki bie żące Wydatki maj ątkowe

ogółem

Wydatki
jednostek bud żetowych Dotacje na

zadania
bieżące

Świadczenia na rzecz
osób fizycznych

Wydatki na programy finansowane z
udziałem środków o których mowa w

art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wydatki na
obsług ę długu

jst

Poręczenia i
gwarancje ogółem

Inwestycje i zakupy
inwestycyjne

ogółem
Wydatki na wynagrodzenia i

składki od nich naliczane

Wydatki zwi ązane z realizacj ą
zadań statutowych jednostek

bud żetowych
ogółem

Wydatki na programy finansowane z
udziałem środków o których mowa w

art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

OGÓŁEM 692.715 692.715 401.542 151.542 250.000 0 291.173 0 0 0 0 0 0

600 Transport i łączność 250.000 250.000 250.000 0 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0

600 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 250.000 250.000 250.000 0 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0

852 Pomoc społeczna 442.715 442.715 151.542 151.542 0 0 291.173 0 0 0 0 0 0

852 85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

8.200 8.200 8.200 8.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0

852 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 70.638 70.638 0 0 0 0 70.638 0 0 0 0 0 0

852 85216 Zasiłki stałe 113.000 113.000 0 0 0 0 113.000 0 0 0 0 0 0

852 85219 Ośrodki pomocy społecznej 143.342 143.342 143.342 143.342 0 0 0 0 0 0 0 0 0

852 85295 Pozostała działalność 107.535 107.535 0 0 0 0 107.535 0 0 0 0 0 0
Sporządzono: 2012-03-29
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Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XVI/216/2012

Rady Miasta Wisły
z dnia 29 marca 2012 roku

TABELA J

Wydatki maj ątkowe w bud żecie miasta na rok 2012

Lp. Nazwa zadania

Klasyfikacja bud żetowa Plan wydatków [PLN]

Dział Rozdział Paragraf ogółem

w tym na programy
finansowane z

udziałem
środków, o których

mowa
w art. 5 ust 1 pkt 2 i

uofp

w tym na
przedsi ęwzięcia

ujęte w Wieloletniej
Prognozie

Finansowej

WYDATKI NA INWESTYCJE

1 Modernizacja dróg gminnych 600 60016 6050 510.000 - 510.000

2 Jabłonków-Wisła na turystycznych ścieżkach transgranicznych - etap II
630 63003 6057 12.500 12.500 -

630 63003 6059 12.500 12.500 -

3 Infrastruktura turystyczna 630 63095 6050 40.000 - -

4
MTB Beskidy, czyli rowerem przez Europę - utworzenie i promocja tras kolarstwa górskiego
- etap 3

630 63095 6050 2.500 - -

630 63095 6057 19.125 19.125 -

630 63095 6059 3.375 3.375 -

5 Adaptacja budynków przy ul. Kopydło na cele mieszkaniowe 700 70095 6050 355.348 - 355.348

6 Modernizacja budynków komunalnych 700 70095 6050 170.000 - -

7 Budowa sieci szerokopasmowego Internetu 710 71095 6050 1.000 - -

8
Wiślański e-Urząd. Modernizacja platformy informatycznej Urzędu Miejskiego w Wiśle
celem wdrożenia nowoczesnych e-usług dostępnych dla społeczeństwa

750 75023 6050 25.000 - 25.000

9 Zabezpieczenie sieci komputerowej 750 75023 6050 9.478 - -

10 Poprawa zagospodarowania otoczenia SP-4 801 80101 6050 90.570 - -

11 Poprawa zagospodarowania otoczenia SP-5 801 80101 6050 62.000 - -

12 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Czarnem 801 80101 6050 23.000 - 23.000

13 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 w Malince 801 80101 6050 22.000 - 22.000

14 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 w Jaworniku 801 80101 6050 690.000 - 690.000

15 Modernizacja placów zabaw 851 85154 6050 82.000 - -

16 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wiśle Jaworniku 900 90001 6050 0 - 0

17 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła-etap IV 900 90001 6050 50.000 - 50.000

18 Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - Etap III

900 90001 6050 712.282 - 712.282

900 90001 6057 4.462.004 4.462.004 4.462.004

900 90001 6059 2.244.714 2.244.714 2.244.714

19 Wiślański szlak przyrodniczy - ochrona przyrody u źródeł 900 90095 6050 10.000 - 10.000

20 System monitoringu do części sportowej "Jonidło" 926 92695 6050 21.000 - -

RAZEM INWESTYCJE 9.630.396 6.754.218 9.104.348

WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE

21 Zakup płyt drogowych 600 60016 6060 50.000 - -

22 Zakup skrapiarki do asfaltu 600 60016 6060 56.000 - -

23 Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wisła 700 70005 6060 130.000 - -

24 Zakup kotłów CO na Reymonta 2b 700 70095 6060 40.000 - -

25
Cyfrowa Szkoła - zakup pomocy dydaktycznych i wdrożenie technologii informacyjno-
komunikacyjnych

801 80101 6060 10.000 - -

26 Zakup klimatyzacji do pracowni komputerowej SP-5 w Jaworniku 801 80101 6060 5.000 - -

27 Wymiana floty samochodowej. Zakup samochodu do przewozu dzieci 801 80195 6060 130.000 - 130.000

28 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wiśle Jaworniku 900 90001 6060 20.000 - 20.000

29 Zakup markiz na targowisko miejskie 900 90095 6060 35.000 - -

RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE 476.000 0 150.000

WYDATKI NA ZAKUP I OBJ ĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW

BRAK

WYDATKI NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO

BRAK

WYDATKI NA POZOSTAŁE CELE

30 Rezerwa celowa majątkowa 758 75818 6800 174.522 - -

RAZEM POZOSTAŁE CELE 174.522 0 0

RAZEM WYDATKI MAJ ĄTKOWE 10.280.918 6.754.218 9.254.348
Sporządzono: 2012-03-29
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I.  Dotacje dla jednostek sektora finansów publiczn ych

I. 1.  Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury

Dział Rozdział §
Jednostka realizuj ąca 

zadanie
Kwota

921 92109 2480 Wiślańskie Centrum Kultury 905 000

921 92116 2480
Miejska Biblioteka Publiczna 
w Wiśle

331 500

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

Dział Rozdział Jednostka otrzymuj ąca Kwota

010 01030 Izba Rolnicza 480

801 80101 Miasto Ustroń 2 880

801 80104 Miasto Ustroń 14 400

801 80104
Miasto 

Bielsko-Biała
5 400

852 85212 Wojewoda Śląski 17 000

852 85213 Wojewoda Śląski 100

852 85216 Wojewoda Śląski 1 000

851 85154
Ośrodek Przeciwdziałaniu 

Problemom Alkoholowym w 
Bielsku-Białej

6 000

851 85154 Powiat cieszyński 6 468

Uchwały Rady Miasta

z dnia 29 marca 2012 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji 
udzielanych z bud żetu miasta na 2012 r.

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

Finansowanie kosztów z tytułu uczęszczania 
dzieci z Wisły do Niepublicznego Przedszkola 
Waldorfskie w Bielsku-Białej

Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych 
świadczeń

Załącznik nr 8 do

Zadanie

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

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

Zadanie

Finansowanie lekcji religii prowadzone dla 
dzieci z Wisły przez Gminę Ustroń

Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych 
świadczeń

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

Współpraca z organizacjami prowadzącymi 
działalność w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych

Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych 
świadczeń

Nr XVI / 216 /2012

Pomoc finansowa na prowadzenie 
powiatowego ośrodka wsparcia dla osób 
dotkniętych przemocą w rodzinie
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II.  Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów p ublicznych

Dział Rozdział Kwota

630 63095 30 000

801 80104 234 000

801 80110 55 440

851 85154 6 000

921 92195 15 000

926 92695 40 000

1 670 668

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

Dotacja podmiotowa dla 
niepublicznego przedszkola

Razem

Niepubliczne Przedszkole 
"Stumilowy Las" w Wiśle Jaworniku

Zadania własne gminy z zakresu 
upowszechniania kultury i sztuki

Niepubliczne Gimnazjum 
MGM w Wiśle

Zadanie

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

Jednostka realizuj ąca zadanie

Zadania własne gminy z zakresu 
upowszechniania kultury fizycznej i 
sportu

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

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

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

Wspieranie działalności instytucji, 
stowarzyszeń i fundacji służącej 
rozwiązywaniu problemów 
alkoholowych

Dotacja podmiotowa dla 
niepublicznego gimnazjum
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Załącznik nr 9 do

Uchwały Rady Miasta

z dnia 29 marca 2012 r.

Nr XVI / 216 /2012

Lp. Nazwa jednostki Dochody Wydatki

1 Zespół Szkół Nr 1 0,00 0,00

2 Szkoła Podstawowa Nr 2 Czarne 0,00 0,00

3 Szkoła Podstawowa Nr 3 Malinka 0,00 0,00

4 Szkoła Podstawowa Nr 4 Głebce 0,00 0,00

5 Szkoła Podstawowa Nr 5 Jawornik 0,00 0,00

6 Przedszkole Nr 1 Głębce 0,00 0,00

7 Przedszkole Nr 2 Centrum 0,00 0,00

8 Przedszkole Nr 3 Nowa Osada 0,00 0,00

9 Przedszkole Integracyjne Malinka 1 000,00 1 000,00

1 000,00 1 000,00

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, 
 o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy, 

oraz wydatków nimi finansowanych
na rok 2012

Razem
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UCHWAŁA NR XVI/217/2012
RADY MIASTA WISŁY

z dnia 29 marca 2012 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Cieszyńskiego 

Na podstawie art. 10 ust. 2 w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) 

Rada Miasta Wisły 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1. Udzielić pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodka wsparcia dla 
osób dotkniętych przemocą w rodzinie. 

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej w 2012 roku w wysokości 
6.468,00 PLN. 

3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej, jej przeznaczenia oraz rozliczenia, określone zostaną 
w umowie zawartej pomiędzy Gminą Wisła a Powiatem Cieszyńskim. 

§ 2. 

Powierzyć wykonanie uchwały Burmistrzowi Miasta Wisły. 

§ 3. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wisła oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 
Miejskim w Wiśle. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Wisły 

Janusz Podżorski
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UCHWAŁA NR XVI/218/2012
RADY MIASTA WISŁY

z dnia 29 marca 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/190/2011 Rady Miasta Wisły z dnia 22 grudnia 2011 r. 
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Wisły na 2012 rok. 

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

Rada Miasta Wisły 
uchwala co następuje: 

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały Nr XIII/190/2011 Rady Miasta Wisły z dnia 22 grudnia 2011 r. 
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Wisły na 2012 r. wprowadza się temat: "Sprawozdanie 
z działalności Zarządów Osiedli za rok 2011" do rozpatrzenia w miesiącu kwietniu. 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Wisły 

Janusz Podżorski
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UCHWAŁA NR XVI/219/2012
RADY MIASTA WISŁY

z dnia 29 marca 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 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.), mając na uwadze 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 z późn. zm.) 

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. 4 w §13 i nadać nowe o treści: 

„4. Ustala się dla inkasenta opłaty targowej określonego w ust. 3 wynagrodzenie prowizyjne: 

1) w miesiącach maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień: w wysokości 3% od zainkasowanej kwoty, 

2) w miesiącach nie wskazanych w pkt 1: w wysokości 50% od zainkasowanej kwoty.”;

2) Dodać ust. 2 w §14 o treści: 

„2. Terminem płatności dla inkasentów jest piąty dzień następujący po terminie wskazanym w ust. 1.”.

§ 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. 
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§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego, ale nie wcześniej niż 1 maja 2012 roku. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Wisły 

Janusz Podżorski
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UCHWAŁA NR XVI/220/2012
RADY MIASTA WISŁY

z dnia 29 marca 2012 r.

w sprawie: zmiany uchwały nr XLII/512/2010 Rady Miasta Wisły z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie 
ustalenia regulaminu porządkowego terenu Parku im. Stanisława Kopczyńskiego, Placu Bogumiła Hoffa, 
ulicy Pawła Stellera i ulicy 1 Maja - od skrzyżowania z ulicą Olimpijską do skrzyżowania z ul. Bolesława 
Prusa 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt , 11 i 14, art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz ust. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), mając na uwadze 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 z późn. zm.) 
Rada Miasta Wisły 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Uchylić ust. 2 w §3 załącznika nr 1 do uchwały nr XLII/512/2010 Rady Miasta Wisły z dnia 25 lutego 2010 r. 
w sprawie ustalenia regulaminu porządkowego terenu Parku im. Stanisława Kopczyńskiego, Placu Bogumiła 
Hoffa, ulicy Pawła Stellera i ulicy 1 Maja - od skrzyżowania z ulicą Olimpijską do skrzyżowania z ul. Bolesława 
Prusa. 

§ 2. 

Pozostawić bez zmian pozostałe ustalenia uchwały nr XLII/512/2010 Rady Miasta Wisły z dnia 25 lutego 2010 r. 
w sprawie ustalenia regulaminu porządkowego terenu Parku im. Stanisława Kopczyńskiego, Placu Bogumiła 
Hoffa, ulicy Pawła Stellera i ulicy 1 Maja - od skrzyżowania z ulicą Olimpijską do skrzyżowania z ul. Bolesława 
Prusa. 

§ 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. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Wisły 

Janusz Podżorski
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UCHWAŁA NR XVI/221/2012
RADY MIASTA WISŁY

z dnia 29 marca 2012 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych za 2011 rok 

Na podstawie art.18 ust 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 
142 poz. 1591 z 2001 roku ze zmianami) 

Rada Miasta Wisły, 
uchwala co następuje:  

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych za 2011 rok stanowiące załącznik do uchwały. 

§ 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. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Wisły 

Janusz Podżorski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/221/2012 

Rady Miasta Wisły 

z dnia 29 marca 2012 r. 

Sprawozdanie z wykonania Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2010 rok 

W 2011 roku na zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych Gmina Wisła 
zaplanowała kwotę 653.500,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 488.584,54 zł 

Zgodnie z programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2011 roku na realizację 
poszczególnych zadań wydatkowano następujące środki finansowe: 

 

 opis zadania plan wydatki % realizacji 

1 działalność Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych 

23.800,00 15.878,41 66,72 

2 zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej 
i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu 

2.000,00 1.064,50 53,22 

3 powołanie i prowadzenie zespołu Informacyjno - 
Konsultacyjnego ds. Rozwiązywania Problemów Rodziny 

Remont pomieszczeń dla zespołu 

266.900,00 

30.000,00 

140.179,52 

29.463,00 

52,52 

98,21 

4 prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej - 
programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz dla 
rodziców 

9.500,00 1.888,50 19,88 

5 dofinansowanie szkolnych programów profilaktycznych 
w części dotyczącej zagospodarowania czasu wolnego dzieci 
i młodzieży poprzez przedłużenie pracy świetlic szkolnych 
oraz organizację zajęć pozalekcyjnych w tym organizację 
pozalekcyjnych zajęć sportowych 

118.900,00 105.134,85 88,42 

6 Przygotowanie bazy do prowadzenia pozalekcyjnych zajęć 
sportowych - remont boisk i obiektów sportowych, 
doposażenie i naprawy już istniejących placów zabaw oraz 
budowa nowych boisk i placów zabaw - współpraca w tym 
zakresie z innymi instytucjami w tym również przystąpienie 
do programu "Radosna Szkoła" 

95.000,00 89.565,83 94,28 

7 prowadzenie akcji dożywiania dzieci w szkołach 40.000,00 40.000,00 100,00 
8 organizacja kolonii letniej 51.400,00 49.409,93 96,13 
9 dofinansowanie zielonych szkół 5.000,00 5.000,00 100,00 

10 

wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób 
fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów 
alkoholowych (Ośrodek Przeciwdziałania Problemom 
Alkoholowym, Chrześcijańska Fundacja "ELIM") 

11.000,00 11.000,00 100,00 

11 interwencja w związku z naruszeniem zakazów określonych 
w art.13' i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości 

0,00 0,00 0,00 

 

 RAZEM 653.500,00 488.584,54 74,76 

Wykaz zadań ujętych w programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok 
wraz z uwzględnieniem wskaźników realizacji. 

1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu 
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nr 
zadania opis wskaźniki informacja z realizacji 

1.1 

Współpraca z instytucjami i organizacjami 
pozarządowymi prowadzącymi działania w zakresie 
terapii i rehabilitacji osób uzależnionych w tym 
z publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki 
zdrowotnej 

liczba udzielonych porad, 
konsultacji, świadczeń - na 
leczenie w oddziale stacjonarnym 
skierowano 5 osób 
9 osób z terenu Wisły korzystało 
z pomocy Poradnii Leczenia 
Uzależnień w Skoczowie 

W ramach realizacji zadania 
współpracowano z Oddziałem 
Leczenia Osób Uzależnionych 
w Skoczowie prowadzonym 
przez Centrum Psychiatrii 
w Katowicach, 

1.2 

Szkolenie przedstawicieli różnych zawodów w celu 
podniesienia poziomu świadczonej pomocy osobom 
uzależnionym (lekarze, pielęgniarki, psycholodzy, 
terapeuci, kuratorzy sądowi, policjanci, członkowie 
zespołu informacyjno - konsultacyjnego ds. 
rozwiązywania problemów rodziny) 

liczba szkoleń - 0, liczba osób 
przeszkolonych - 0 

Nie organizowano szkoleń 
specjalistycznych (o 
przeprowadzenie szkoleń nie 
zwróciła się żadne instutucje ani 
osoby) 

1.3 Pokrywanie kosztów dojazdu do poradni leczenia 
uzależnień 

liczba osób korzystających 
z dofinansowania - 9 osób 

Zainteresowane osoby korzystały 
z pomocy w Poradni leczenia 
Uzależnień w Skoczowie 

 
 

2) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej a w 
szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie 

 
nr 
zadania opis wskaźniki informacja z realizacji 

2.1 
Powołanie i prowadzenie  zespołu informacyjno - 
konsultacyjnego ds. rozwiązywania problemów 
rodziny, finansowanie działalności zespołu 

Zadanie realizowane przez 
MOPS 

Dane nt. funkcjonowania zespołu 
zostaną przedstawione w sprawozdaniu 
MOPS w Wiśle 

2.2 
Realizacja zadań wynikających z programu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób 
i rodzin dotkniętych problemem alkoholowym 

Zadanie realizowane przez 
MOPS 

Dane nt. realizacji zadania zostaną 
przedstawione w sprawozdaniu MOPS 
w Wiśle 

2.3 
Prowadzenie całości spraw związanych 
z funkcjonowaniem Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 

Liczba posiedzeń komisji -
17 
liczba wydanych 
postanowień -309 
liczba osób wezwanych na 
posiedzenia komisji 24 

Komisja w 2011 roku działała w 5 
osobowym składzie 

2.3.1 
Informowanie osób uzależnionych od alkoholu 
i członków ich rodzin o możliwości uzyskania pomocy 
w specjalistycznych ośrodkach pomocy 

 
Konsultacje i działania prowadzone 
w ramach dyżurów wtorkowych - 44  
dyżury, 

2.3.2 Prowadzenie działań o charakterze  interwencyjnym 
wobec osób nadużywających alkoholu 

liczba przeprowadzonych 
interwencji - 12 

Interwencje przeprowadzane przez 
członków komisji RPA w miejscu 
zamieszkania osób, wobec których 
prowadzone jest postępowanie 
o zastosowanie obowiązku leczenia 
odwykowego 

2.3.3 Kierowanie wniosków do sądu o zastosowanie 
obowiązku leczenia odwykowego 

liczba prowadzonych 
postępowań - 12 liczba 
wniosków skierowanych do 
sadu - 5 

Komisja wszczęła 12 postępowań 
o zastosowanie obowiązku leczenia 
odwykowego. Do sądu skierowano 
5 wniosków. Sekretarz Komisji wziął 
udział w 12 posiedzeniach sądu 

2.3.4 

Kierowanie osób wobec, których prowadzone jest 
postępowanie o zastosowanie obowiązku leczenia 
odwykowego na badania do biegłego psychiatry 
i psychologa oceniające stopień uzależnienia od 
alkoholu 

liczba skierowanych osób - 3, 
wyniki badań - 2 osoby 
winny podjąć leczenie PLU, 
1 osoba winna podjąć 
leczenie stacjonarne 

Na podstawie badań wykonanych przez 
biegłych sądowych 2 osoby 
zakwalifikowano do leczenia w poradni 
leczenia uzależnień, 1 osoba winna 
rozpocząć leczenie w stacjonarnym 
zakładzie lecznictwa odwykowego, 

2.3.5 

Współpraca w zakresie realizowanych zadań z MOPS, 
Zespołem Informacyjno – Konsultacyjnym ds. 
rozwiązywania problemów rodziny, Policją, 
kuratorami sądowymi, sądem, Prokuraturą, 
organizacjami pozarządowymi 

Zadanie realizowane na 
bieżąco w ramach potrzeb  
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2.3.6 Prowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych 

Liczba przeprowadzonych 
kontroli – 15 
Liczba stwierdzonych 
nieprawidłowości - 1 

Członkowie Komisji nie prowadzili 
kontroli punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych Straż Miejska wraz 
z Policją przeprowadzała rutynowe 
kontrole punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych w okresie TKB i innych 
imprez 

 
 

3) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży 
w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych 

 
nr 
zadania opis wskaźniki informacja o realizacji 

3.1 realizacja programów profilaktycznych i koncertów 
profilaktycznych dla dzieci i młodzieży 

ilość przeprowadzonych 
programów - 3 liczba 
uczestników - ok. 280 

Zajecia warsztatowe w Gimnazjum 

3.2 realizacja programów profilaktycznych dla rodziców Ilość przeprowadzonych 
programów - 1 

Stoisko profilaktyczne przy współpracy 
z KP w Wiśle oraz KPP w Cieszynie 
Pedagogizacja rodziców w ramach 
prowadzonych zebrań w szkołach 

3.3 

Dofinansowanie szkolnych programów 
profilaktycznych w części dotyczącej 
zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży 
poprzez przedłużenie pracy świetlic szkolnych oraz 
organizację zajęć pozalekcyjnych w tym organizację 
pozalekcyjnych zajęć sportowych 

liczba przeprowadzonych 
zajęć -691 godziny zajęć 
liczba uczestników zajęć - 
933 
średnia frekwencja -28 

Informacja o liczbie przeprowadzonych 
zajęć oraz liczbie uczestników zaostała 
przekazana przez MZEAS 

3.4 

Przygotowanie bazy do prowadzenia pozalekcyjnych 
zajęć sportowych - remont boisk i obiektów 
sportowych, doposażenie i naprawy już istniejących 
placów zabaw oraz budowa nowych boisk i placów 
zabaw - współpraca w tym zakresie z innymi 
instytucjami, w tym również przystąpienie do 
programu "Radosna Szkoła" 

w ramach realizacji zadania 
doposazono place zabaw 
i wykonano przeglady na 
placach zabaw 

wykonanie placu zabaw przy SP 
5 Jawornik , pozostałe prace: plac zabaw 
Nowa - Osada, Malinka, Czarne 

3.5 Prowadzenie akcji dożywiania dzieci w szkołach 

liczba dzieci korzystających 
z dożywiania - 78 
liczba wydanych posiłków - 
7598 

zadanie realizowane było przez MOPS 

3.6 Organizacja kolonii letniej liczba dzieci uczestniczących 
- 40 

Zorganizowano 1 turnus kolonii letniej 
w Niechorzu 

3.7 Dofinansowanie zielonych szkół liczba zawartych umów - 
3 liczba uczestników 81 

Na zielone szkoły w 2011 roku wyjechali 
uczniowie Szkół Podstawowych nr 1,4,5 

    

4) Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów 
alkoholowych 

 
nr 
zadania opis wskaźniki informacja o realizacji 

4.1 

Współpraca z instytucjami stowarzyszeniami 
i osobami fizycznymi prowadzacymi działalność 
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych - 
(Izba Wytrzeźwień, fundacje, stowarzyszenia) 

ilość podpisanych umów - 
2 ilość osób objętych 
działaniami - wyszczególniono 
w rubryce obok 

Do izby wytrzeźwień przewieziono 33 
osoby; Chrześcijańska Fundacja ELIM - 
organizacja cyklu 3-dniowych spotkań 
dla osób uzależnionych i ich rodzin, 
łącznie wzięło udział 775 osób w tym 
każdorazowo około 56 z terenu miasta 
Wisły 

5) Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz 
występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego 

 
nr opis wskaźniki informacja o realizacji 
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zadania 

5.1 
interwencji w związku z naruszeniem przepisów 
określonych w art. 131i 15 ustawy współpraca w tym 
zakresie z Komisariatem Policji w Wiśle, Strażą Miejską 

ilość wykrytych 
nieprawidłowości - nie 
stwierdzono, ilość prowadzonych 
postępowań sądowych - 0 

Gmina Wisła nie występowała 
jako oskarżyciel publiczny 
w sprawach z zakresu naruszenia 
przepisów ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości 

Wnioski: 

1) Zadania zapisane w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok były 
realizowane zgodnie z założeniami. 

2) Wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych na realizację programu było zgodne z obowiązujacym 
planem finansowym. Niewykorzystanie wszystkich środków finansowych przeznaczonych na realizację 
poszczególnych zadań wynikało z wprowadzonych oszczędności lub nie podjęcia działań w pełnym zakresie 
(np. zespół informacyjno - konsultacyjny ds. rozwiązywania problemów rodziny działał w 2011 roku 
w niepełnym składzie osobowym w stosunku do wstępnych założeń). 
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UCHWAŁA NR XVI/222/2012
RADY MIASTA WISŁY

z dnia 29 marca 2012 r.

w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2011 rok 

Na podstawie art.18 ust 1 oraz art.7 ust1 pkt 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku ze zmianami) oraz art. 11 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179 poz. 1485 z 2005 r. ze zmianami) 

Rada Miasta Wisły 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjąć raport z wykonania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2011 rok stanowiący 
załącznik do uchwały. 

§ 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. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Wisły 

Janusz Podżorski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/222/2012 

Rady Miasta Wisły 

z dnia 29 marca 2012 r. 

Raport z wykonania Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2010 rok 

W 2011 roku na zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii Gmina Wisła zaplanowała kwotę 
11.500,00 zł wydatkowano kwotę 10.749,59 zł 

Zgodnie z programem Przeciwdziałania Narkomanii w 2011 roku na realizację poszczególnych zadań 
wydatkowano następujące środki finansowe: 

 
1 prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych 2.260,00 
2 zakup wydawnictw informacyjnych i edukacyjnych 999,62 
3 realizacja programów profilaktycznych 7.489,97 
 RAZEM 10.749,59 

Wykaz zadań ujętych w programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok wraz z uwzględnieniem 
wskaźników realizacji. 

1) zwiększenie dostępnosci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych 
uzależnieniem 

 
nr 
zadania opis wskaźniki informacja z realizacji 

1.1 

Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi 
prowądzacymi działania w zakresie terapii i rehabilitacji 
osób uzależnionych - informowanie o dostępnych 
miejscach pomocy 

liczba zamieszczonych informacji 
- 3 

informacje o dostępnych 
miejscach pomocy wywieszono 
na tablicy ogłoszeń 

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

 
nr 
zadania
 

opis wskaźniki informacja z realizacji 

2.1 
Zapewnienie możliwości korzystania z pomocy  zespołu 
informacyjno - konsultacyjnego ds. rozwiązywania 
problemów rodziny 

Liczba udzielonych porad - 
0,konsultacji - 0, świadczeń -0 

nie udzielano konsultacji 
ponieważ do zespołu nie zgłosiła 
się żadna osoba z problemem 
narkomanii 

3) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie 
rozwiązywania problemów narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie 
pozalekcyjnych zajęć sportowo - rekreacyjnych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących 
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych 

 
nr 
zadania opis wskaźniki informacja o realizacji 

3.1 

realizacja programów profilaktycznych, 
 koncertów, warsztatów. Zakup 
materiałów informacyjnych 
i edukacyjnych 

ilość przeprowadzonych 
programów - 11 edycji 
liczba uczestników - 
620 

"Narkotykowe dylematy" - Gimnazjum Wisła - 3 edycje; 
"Dopalaczom STOP"- Gimnazjum Wisła - 3 edycje 
Spektakl profilaktyczny "List w butelce"- Kl. IV --VI Zespół 
Szkół nr 1 
Bajka profilaktyczna - "Przygody Shrecka i osła" - kl. 1-3 
Zespołu Szkół nr 1 
Zespół Szkół Ogólnokształcących Wisła - zajęcia 
warsztatowe z zakresu przeciwdziałania narkomanii -" 
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3 edycje 

3.2 
realizacja środowiskowych programów 
profilaktycznych, warsztatów 
profilaktycznych 

ilość przeprowadzonych 
programów -1  
uczestniczących ok. 80 

Stoisko profilaktyczne organizowane przy  współpracy z KP 
Wisła i KPP w Cieszynie. 
Pedagogizacja rozdziców w ramach zebrań w szkołach - przy 
udziale KPP w Cieszynie 

3.3 Organizacja pozalekcyjnych zajęć 
sportowych 

liczba 
przeprowadzonych zajęć 
- 76 godziny, liczba 
uczestników zajęć 121 

Informacja o realizowanych zajęciach została przekazana 
przez MZEAS 

    

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

 
nr 
zadania
 

opis wskaźniki informacja o realizacji 

4.1 

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

ilość udzielonych świadczeń - 0, 
ilość osób korzystających 
z pomocy - 0 

nie udzielano świadczeń, 
o pomoc nie zwróciła się żadna 
osoba 

Wnioski: 

1) Zadania zapisane w Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok były realizowane zgodnie 
z założeniami. 

2) Wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych na realizację programu było zgodne z obowiązującym 
planem finansowym. 
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UCHWAŁA NR XVI/223/2012
RADY MIASTA WISŁY

z dnia 29 marca 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały nr VIII/104/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania 
dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 

realizowanych na terenie Gminy Wisła. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), i art. 403 ust. 5 ustawy dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. nr 59 poz. 150 z późn.zm.) 

Rada Miasta Wisły 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Zmienić uchwałę nr VIII/104/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji 
celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 
realizowanych na terenie Gminy Wisła w ten sposób że: 

1) w § 5 dodać ustęp 4 o treści "Kompletne wnioski złożone do dnia 30 września roku poprzedzającego rok 
budżetowy, a nie zrealizowane w roku budżetowym, przechodzą na rok kolejny w kolejności ich złożenia 
z roku poprzedniego". 

2) w § 5 dodać ustęp 5 o treści "Kolejne nabory wniosków będą przeprowadzone po zrealizowaniu wszystkich 
wniosków złożonych w naborze poprzednim". 

3) w § 5 ust 1 po słowie "budżetowy" dodać zapis ", z zastrzeżeniem ust 5". 

4) w § 11 dodać ustęp 10 o treści "Do rozliczenia inwestycji akceptowane będą wyłącznie rachunki i faktury 
wystawione z datą późniejszą niż data zawarcia umowy, o której mowa w § 10 ust. 1 uchwały" 

§ 2. Do wniosków złożonych przed wejściem w życie niniejszej uchwały, których rozpatrywanie nie 
zakończyło się zawarciem umowy, stosuje się przepisy w brzmieniu wprowadzonym niniejsza uchwałą. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Wisły. 

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

 

Przewodniczący Rady 

Janusz Podżorski
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UCHWAŁA NR XVI/224/2012
RADY MIASTA WISŁY

z dnia 29 marca 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały nr VIII/103/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania 
dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 

realizowanych w wyniku inwestycji prowadzonych przez Gminę Wisła w ramach projektu: „Rozbudowa 
sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła – etap III” współfinansowanego przez Unię 

Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko na lata 2007-2013. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), i art. 403 ust. 5 ustawy dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. nr 59 poz. 150 z późn.zm.) 

Rada Miasta Wisły 
uchwala, co następuje 

§ 1. Zmienić uchwałę nr VIII/103/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji 
celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 
realizowanych w wyniku inwestycji prowadzonych przez Gminę Wisła w ramach projektu: „Rozbudowa sieci 
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła – etap III” współfinansowanego przez Unię Europejską 
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 
w ten sposób że: 

1) w § 10 dodać ustęp 10 o treści "Dopuszcza się refundacje kosztów realizacji zadań określonych w § 2 ust 1 pkt 
1-3, jeżeli koszty zostały poniesione po dniu 1 stycznia 2011 roku 

2) w § 14 słowa "do końca 2013 roku" zastąpić słowami "do końca 2014 roku" 

§ 2. Do wniosków złożonych przed wejściem w życie niniejszej uchwały, których rozpatrywanie nie 
zakończyło się zawarciem umowy, stosuje się przepisy w brzmieniu wprowadzonym niniejsza uchwałą. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Wisły. 

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

 

Przewodniczący Rady 

Janusz Podżorski
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UCHWAŁA NR XVI/225/2012
RADY MIASTA WISŁY

z dnia 29 marca 2012 r.

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

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

§ 1. 

Wprowadzić następującą zmianę 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: wykreślić 
inkasenta ujętego w §2 ust. 4 pkt 2. 

§ 2. 

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

§ 3. 

Powierzyć wykonanie uchwały Burmistrzowi Miasta Wisły. 

§ 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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UCHWAŁA NR XVI/226/2012
RADY MIASTA WISŁY

z dnia 29 marca 2012 r.

w sprawie udzielenia odpowiedzi na wniosek handlujących na targowisku miejskim 

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

Rada Miasta Wisły, 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Udzielić odpowiedzi na wniosek handlujących na targowisku miejskim 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 XVI/226/2012 

Rady Miasta Wisły 

z dnia 29 marca 2012 r. 

Or . RM.0005.4.2012 

Przedsiębiorcy prowadzący handel na targowisku miejskim 

(według rozdzielnika) 

Rada Miasta informuje, iż zapoznała się z treścią pisma z dnia 27 lutego 2012r. Ponadto Rada Miasta 
informuje, że obecnie nie przewiduje zmian opłaty targowej ustalonych w Uchwale nr XLIV/548/2010 Rady 
Miasta Wisły z dnia 29 kwietnia 2010r. 
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UCHWAŁA NR XVI/227/2012
RADY MIASTA WISŁY

z dnia 29 marca 2012 r.

w sprawie udzielenia odpowiedzi na wniosek mieszkańców ulicy Koszarzyska 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 
r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/, art. 243 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania 
administracyjnego /tj. Dz. U. z 2000 roku, nr 98 poz. 1071 ze zmianami/, 

Rada Miasta Wisły, 
uchwala co następuje: 

§ 1. Rada Miasta Wisły uznaje się za niewłaściwą do rozpatrzenia wniosku mieszkańców  ulicy Koszarzyska 
dotyczącego remontu drogi i przekazuje go według właściwości Burmistrzowi Miasta Wisły do rozpatrzenia. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta do przekazania wniosku i zawiadomienia 
wnioskodawców o jego przekazaniu. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Wisły 

Janusz Podżorski
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UCHWAŁA NR XVI/228/2012
RADY MIASTA WISŁY

z dnia 29 marca 2012 r.

w sprawie udzielenia odpowiedzi na wniosek  pedagogów, psychologów i logopedów wiślańskich szkół 
dotyczący wydłużenia pensum godzin 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. poz. 1591 z 2001 
roku z późniejszymi zmianami oraz art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania 
Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późniejszymi zmianami) 
Rada Miasta Wisły, 
uchwala co następuje : 

§ 1. Zawiadomićpedagogów, psychologów i logopedów wiślańskich szkół, że wniosek dotyczący wydłużenia 
pensum godzin, ze względu na tryb pracy organów Rady, zostanie rozpatrzony w miesiącu kwietniu. 

§ 2. Zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Wisły 

Janusz Podżorski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/228/2012 

Rady Miasta Wisły 

z dnia 29 marca 2012 r. 

Pedagodzy, psycholodzy i logopedzi wiślańskich szkół 
(według rozdzielnika) 

OR. RM.0005.6.2012 

Rada Miasta Wisły działając na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks 
Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 roku z późn. zm.) 

zawiadamia, 

że wniosek dotyczący wydłużenia pensum godzin nie może zostać rozpatrzony w terminie. Rozpatrzenie 
wniosku nastąpi w kwietniu 2012 roku. O stanowisku Rady Miasta zostaną Państwo niezwłocznie 
poinformowani. 
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