
P r o t o k ó ł nr XV/12 

z sesji Rady Miasta Wisły odbytej w dniu 23 lutego 2012 roku, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Wiśle 
od godz. 12.00 – 16.00. 

O b e c n i: 14 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, zaproszeni goście: Zastępca 
Komendanta Powiatowego Policji w Cieszynie mł. insp. Jacek Bąk oraz Komendant Komisariatu Policji 
w Wiśle nadkom. Marek Legierski. 

Porządek obrad 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad (ewentualne zmiany). 

3. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miasta z dnia 26 stycznia 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. Sprawozdanie z realizacji wniosków podjętych przez Komisje Rady Miasta w roku 2011. 

9. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta podjętych od początku kadencji do końca roku 2011. 

10. Podjęcie uchwał w sprawie: 

zmian budżetu, 

zmiany uchwały Nr XIII/180/2011 z dnia 22.12.2011r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta 
Wisły, 

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

uchwalenia zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar „Wisła 
Siglany-Ochorowicza” 

uchwalenia zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar „Wisła 
Czarne II” 

11. Udzielenia odpowiedzi na wniosek: 

przedsiębiorców prowadzących działalność gastronomiczną w Parku Kopczyńskiego. 

12. Interpelacje i zapytania. 

13. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania. 

14. Komunikaty i informacje. 

15. Wolne wnioski. 

16. Zamknięcie obrad sesji. 

AD. 1. 

Przewodniczący Rady Janusz Podżorski otworzył XV 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 
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Urzędu Miejskiego oraz zaproszonych Gości: Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Cieszynie mł. insp. 
Jacka Bąka oraz Komendanta Komisariatu Policji w Wiśle nadkom. Marka Legierskiego. 

Przewodniczący Rady Janusz Podżorski oświadczył, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu 
uczestniczy 13 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 projektu uchwały w sprawie 
zamiaru likwidacji jednostek budżetowych. 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski poprosił o umieszczenie tego projektu w punkcie 10 f. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Radna Joanna Nogowczyk poprosiła o wprowadzenie w punkcie 11 
b, projektu uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na wniosek Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju 
Przychodni Rejonowej w Wiśle. 

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

W głosowaniu udział wzięło 13 Radnych, Rada Miasta w głosowaniu 13 „za” jednogłośnie przyjęła 
zmieniony porządek obrad. 

AD. 3. 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski zapytał czy ktoś wnosi uwagi do protokołu z XIV sesji 
Rady Miasta z dnia 26 stycznia 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 XIV sesji Rady Miasta. 

W głosowaniu wzięło udział 13 Radnych. Protokół z XIV sesji Rady Miasta Wisły z dnia 26 stycznia 2012 r. 
został przyjęty jednogłośnie. 

AD. 4 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski powiedział, że pomimo wysłanych zaproszeń goście 
z zarządów dróg nie dojechali. Odczytał pisma, które wpłynęły w tej sprawie, stanowiące załączniki nr 2 i nr 
3 do niniejszego protokołu. Powiedział, że Urząd Miasta zakupił dla Policjantów z Komisariatu w Wiśle 
urządzenie do szybkiego pomiaru stanu trzeźwości, które ułatwi pracę policjantów oraz przyczyni się do 
poprawy bezpieczeństwa na drogach. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że na ubiegłorocznym spotkaniu z mieszkańcami Wisły 
obiecał, że Urząd zakupi to urządzenie dla Policji. Życzeniem mieszkańców był jeszcze zakup urządzenia do 
mierzenia hałasu na drogach, jednak te czynności należą raczej do kompetencji „Drogówki”, skąd można 
urządzenie wypożyczyć. Pomiaru hałasu można również dokonać w stacji diagnostycznej. Wyraził nadzieję, że 
ten zakupiony alkosesnor przyczyni się do bezpieczeństwa na drogach. 

Przystąpiono do uroczystego przekazania urządzenia . 

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Cieszynie mł. insp. Jacek Bąk podziękował za przekazanie 
tego urządzenia, powiedział, że urządzenie umożliwia wielokrotne dokonywanie pomiaru bez używania 
ustnika. 

Komendant Komisariatu Policji w Wiśle nadkom. Marek Legierski w imieniu Komendanta Powiatowego 
Policji, który odpowiada za bezpieczeństwo na terenie powiatu, jak również w imieniu Policjantów Komisariatu 
w Wiśle, podziękował za zakup alkosensora. Zauważył, że szeroko zastosowane tego typu urządzenia na terenie 
powiatu spowodowały spadek ilości zdarzeń z udziałem nietrzeźwych kierowców. Urządzenie działa przede 
wszystkim szybko, będzie eksploatowane w bardzo szerokim stopniu. 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski podziękował Gościom za przybycie i zamknął ten punkt 
porządku obrad. 
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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 4 do protokołu. Pytania do sprawozdania 
będą zadawane w punkcie 12. 

AD. 6 

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

Sprawozdanie z działalności Komisji Kultury, Turystyki, Promocji, Sportu przedstawione 
przez Przewodniczącą Komisji Radną Grażynę Pruską stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

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

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

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego, 
Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa Radny Witold Cichy przedstawił sprawozdanie, które stanowi 
załącznik nr 8 do protokołu. 

Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych przedstawione 
przez Wiceprzewodniczącą Radną Dorotę Chmiel stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

AD. 7 

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

AD. 8 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski rozpoczynając kolejny punkt porządku obrad 
„Sprawozdanie z realizacji wniosków podjętych przez Komisje Rady Miasta w roku 2011” powiedział, że 
można do konkretnych wniosków zadawać pytania. 

Radna Joanna Płaczek-Wrotniak zapytała jakie badania profilaktyczne, oprócz badań mammograficznych, 
zaplanowano na ten rok. 

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Obronnych Beata Stebel powiedziała, że badania są 
zaplanowane, jednak w związku ze zmianą przepisów dotyczących między innymi leków refundowanych – 
pasków cholesterolowych i cukrzycowych, nie wiadomo czy będą środki na te badania. Poinformowała, że na 
6 marca zaplanowano spotkanie w Starostwie Powiatowym, po nim będzie można udzielić dokładniejszej 
informacji. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek zauważył, że niejednokrotnie jest proszony o obejmowanie honorowym 
patronatem konferencji organizowanych w Hotelu Gołębiewskim, czasem przy tej okazji istnieje możliwość 
organizacji badań na rynku. Jeśli takie możliwości będą się pojawiały, to zapewnił, że będziemy z nich 
korzystać. 

Radny Tomasz Bujok zapytał dlaczego spotkania z Policją w sprawie problemów narkotykowych nie 
odbyły się we wszystkich szkołach. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że w związku z nieobecnością Dyrektora MZEAS-u na sesji nie 
jest w stanie udzielić szczegółowej odpowiedzi, zapewnił, że w najbliższym czasie przekaże wyczerpującą 
informację na ten temat. 

Radny Tomasz Bujok zapytał o klub młodzieżowy, jaka jest potrzeba organizacji zajęć w dolinach. 

Dyrektor Wiślańskiego Centrum Kultury Maria Bujok powiedziała, że do szkół została wystosowana 
ankieta, ale nie cieszyła się ona powodzeniem, potrzeby, które wyniknęły z ankiety są aktualnie realizowane 
w Domu Kultury bądź przez klub sportowy na przykład zajęcia z piłki nożnej. 
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Radny Tomasz Bujok powiedział, że brzmienie wniosku jest nieco inne, bo chodzi o zajęcia organizowane 
w dolinach, w szkołach, a nie tylko o zajęcia organizowane przez Dom Kultury. 

Radna Joanna Nogowczyk powiedziała, że odnośnie godzin otwarcia przedszkoli wiosną zgłaszano wiele 
uwag. Zapytała czy ten problem został rozwiązany. 

Wiceburmistrz Miasta Lidia Forias powiedziała, że była potrzeba wcześniejszego otwarcia przedszkoli, 
więc wszystkie są otwarte od godziny 6.30. Jednak na dzień dzisiejszy nie ma potrzeby dłuższego otwarcia 
przedszkoli niż do godziny 16-tej. 

Radny Tomasz Bujok zapytał czy korespondencja do Zarządu Dróg jest kierowana w formie pisemnej 
zgodnie z wnioskiem, czy informacje przekazywane telefonicznie są później potwierdzane w formie pisemnej. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że sprawy podejmowane na sesjach i komisjach są 
przekazywane zawsze w formie pisemnej. Natomiast zdarzają się sprawy pilne, załatwiane w rozmowach 
telefonicznych. 

Radny Tomasz Bujok zapytał o wniosek dotyczący koncepcji rozwiązań na dworcu PKS. Powiedział, że 
chodziło o to żeby pewne, wstępne umowy z Intermarche zawrzeć wcześniej, przed opracowaniem planu 
zagospodarowania przestrzennego. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że wniosek jest w realizacji, Dodał, że na 29 lutego 
zaplanowano spotkanie z Intermarche i wszystkimi przewoźnikami obsługujący ruch komunikacyjny w Wiśle. 
Zapewnił, że po spotkaniu przekaże informacje czego dotyczyły rozmowy i jakie ewentualnie podjęto decyzje. 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski poparł Radnego Bujoka w sprawie dworca, zauważył że 
chyba wszystkim zależy na tym, żeby dołożyć starań do tego, żeby mieć wpływ na to co na tym terenie miałoby 
powstać przed zatwierdzeniem planu. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że Rada uchwali plan, dlatego ma wpływ na to co miałoby 
w tamtym miejscu powstać. Powiedział, że uchwalenie planu zostało nieco oddalone w czasie z uwagi na 
problemy z projektantem – Firmą Bogacz. Potwierdził, że na etapie uchwalania planu istnieje możliwość 
wyłączenia danego obszaru z opracowania. 

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Krzysztof Lipiński powiedział, że przed 
przygotowaniem planu do wyłożenia do publicznego wglądu mają miejsce uzgodnienia i opinie do planu, na 
które Rada nie ma wpływu. 

Radny Tomasz Bujok powiedział, że uchwalenia planów odbywały się czasem w pośpiechu i nieraz staje się 
przed dylematem czy wstrzymywać inwestycje czy podejmować uchwałę. Zazwyczaj najpierw uchwalano plan. 
Dlatego podjęto dyskusję na komisji, żeby jednak wcześniej podjąć decyzję i uzgodnić kierunek, następnie 
podpisać porozumienie, a dopiero potem decydować o treści planu. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że nie przypomina sobie, żeby uchwalano plany na szybko. 
Powiedział, że rolą burmistrza jest, żeby zapisy w planie były odpowiednie, dobre dla miasta. Poprosił Radnego 
o przykłady. 

Radny Tomasz Bujok powiedział, że często są uwagi i wnioski do planu, w każdej kadencji takie sytuacje 
miały miejsce. Wyjaśnił procedurę uwzględniania wniosków po wyłożeniu planu, zwrócił uwagę na 
konieczność powtarzania wszystkich uzgodnień i ponownego wyłożenia. Powoduje to wstrzymanie procedury 
uchwalania planu i oddalenie w czasie. Radny podkreślił, że miał na myśli uniknięcie takiej sytuacji. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek stwierdził, że Radny ma inne informacje. Zauważył, że uchwalanie planów 
trwa tak długo, właśnie dlatego, że pojawiają się inne wnioski. Zauważył, że o cenach wjazdów na dworce, 
przystanki decyduje burmistrz, na podstawie ustawy o transporcie zbiorowym. Właściciel prywatny terenu nie 
ma możliwości ustalania tych cen. 

Radny Tomasz Bujok stwierdził, że w to nie wierzy, ponieważ, jak się wydaje, burmistrz nie ma prawa 
ingerować w własność prywatną czyli nie może narzucić kwoty za korzystanie za teren dworca autobusowego. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek zaproponował Radnemu, żeby przeczytał tę ustawę, wówczas będzie 
można przystąpić do dyskusji. Powiedział, że prowadził rozmowy z przewoźnikami i nie ma takich obaw. 

Radna Joanna Płaczek-Wrotniak zapytała o odpowiedź na wniosek dotyczący przydomowych 
oczyszczalni ścieków, ponieważ nie pamięta jej treści. Dalej zapytała o wniosek o utworzenie uniwersytetu 
dziecięcego w Wiśle. 

—————————————————————————————————————————————————————————
Strona 4Id: E79DEC92-2860-4DDA-88A3-900F3F90A19B. Podpisany



Dyskusja na temat treści odpowiedzi na wniosek dotyczący przydomowych oczyszczalni ścieków. 
Postanowiono wrócić do sprawy w wolnych wnioskach. 

Zastępca Burmistrza Lidia Forias odnośnie tematu utworzenia uniwersytetu dziecięcego powiedziała, że 
do obrad dołączy później Kierowniczka Referatu RGŚ i udzieli informacji, bo Dyrektora MZEAS-u nie będzie 
na sesji. 

Do obrad dołączyła Radna Ewa Sitkiewicz 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski zapytał czy w związku z kolejnymi nasuwającymi się 
pytaniami do Dyrektora, nie było możliwości, żeby jego zastępca uczestniczył w sesji. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że Dyrektor był obecny na komisjach, a w dniu dzisiejszym 
został zwolniony z uwagi na wizytę u lekarza. 

Radna Grażyna Pruska zapytała czy może się pojawić możliwość zakupu namiotu na organizację imprez 
miejskich. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, ze w tym roku taka możliwość się nie pojawi. Dodał, że co do 
posiadania takiego namiotu ma mieszane uczucia, między innymi ze względu na odpowiedzialność materialną, 
niewielkie wykorzystanie w ciągu roku oraz trudności z przechowywaniem. Zwrócił uwagę, że przy organizacji 
imprez można wykorzystać istniejąca bazę w poszczególnych dolinach, jak chociażby zadaszone grillowisko 
przy Hotelu Gołębiewskim, w Czarnym miejsce pod zaporą czy w Jaworniku przy Hotelu Stok. Miejsca te są 
udostępniane nieodpłatnie. Można oczywiście wspomóc się dwoma mniejszymi namiotami, które udostępnia 
Referat Promocji. 

Radny Bronisław Pinkas zapytał o zaawansowanie projektu odwodnienia Centrum. 

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Środowiska Ewa Ples powiedziała, że z tego co pamięta 
to do tej pory wykonano koncepcję, a projekt będzie wykonane w miarę możliwości finansowych. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że wykonanie projektu jest bardzo kosztowne, obejmowałoby 
teren od przepustu za parkingami parafialnymi, aż do ul. Wodnej. Podkreślił, że realizacja tego zadania byłaby 
porównywalna do cząstkowych inwestycji kanalizacyjnych. 

Radni otrzymali kserokopię odpowiedzi na wniosek dotyczący przydomowych oczyszczalni ścieków. 

AD. 9 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski rozpoczynając kolejny punkt porządku obrad 
„Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta podjętych od początku kadencji do końca roku 2011” poprosił 
o zadawanie pytań. 

W związku z brakiem pytań i głosów w dyskusji Prowadzący obrady uznał punkt za wyczerpany. 

AD. 10a) 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski poprosił o wprowadzenie do tematu: zmian budżetu. 

Zastępca Skarbnika Miasta Damian Cieślar powiedział, że wprowadza do budżetu dochody zgodnie 
z tabelą A, zmiana ta powoduje wzrost wydatków zgodnie z tabelą B. Zwrócił uwagę na wprowadzenie do 
budżetu tak zwanych wolnych środków. 

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

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

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

Uchwała nr XV/205/2012 stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

AD. 10b) 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski poprosił o wprowadzenie do tematu: zmiany uchwały nr 
XIII/180/2011 z dnia 22.12.2011r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Wisły. 
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Zastępca Skarbnika Miasta Damian Cieślar powiedział, że temat był przedstawiony na wspólnym 
posiedzeniu komisji, od tamtej pory nie naniesiono żadnych zmian. W uchwale wprowadza się dwa nowe 
przedsięwzięcia i aktualizuje się nakłady dla pięciu zadań istniejących. 

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

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

W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych. Rada Miasta w głosowaniu 13 "za" i 1 „przeciw” przyjęła 
przedstawiony projekt uchwały. 

Uchwała nr XV/206/2012 stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

AD. 10c) 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski poprosił o wprowadzenie do tematu: zmiany uchwały 
Rady Miasta Wisły Nr XX/269/2008 z dnia 27 maja 2008 roku w sprawie ustalenia minimalnej wysokości 
stawki opłaty z tytułu dzierżawy terenu stanowiącego własność Gminy Wisła, który gmina może wydzierżawić 
na prowadzenie działalności gospodarczej. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że temat był przedyskutowany na wspólnym posiedzeniu 
komisji. Burmistrz powiedział, że za dzierżawę placu w Malince proponował opłatę w wysokości 3 zł za metr, 
na komisjach wypracowano propozycję stawki w wysokości 5 zł. Projekt uchwały został zmieniony zgodnie 
z wnioskiem komisji. 

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

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

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

Uchwała nr XV/207/2012 stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

AD. 10d) 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski poprosił o wprowadzenie do tematu: uchwalenia zmiany 
planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar „Wisła Siglany-Ochorowicza”. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że na komisjach był obecny Pan Chmielewski z biura 
projektowego, który omówił oba projekty uchwały. Jeśli jednak nasunęły się pytania to odpowie na nie 
kierownik referatu. 

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

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

W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych. Rada Miasta w głosowaniu 13 „za", 1 „wstrzymujący się” przyjęła 
przedstawiony projekt uchwały. 

Uchwała nr XV/208/2012 stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

AD. 10e) 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski zapytał czy są pytania do tematu: uchwalenia zmiany 
planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar „Wisła Czarne II”. 

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

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

W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych. Rada Miasta w głosowaniu 13 „za" 1 „wstrzymujący się” przyjęła 
przedstawiony projekt uchwały. 

Uchwała nr XV/209/2012 stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
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AD. 10f) 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski poprosił o wprowadzenie do tematu: zamiaru likwidacji 
jednostek budżetowych. 

Wiceburmistrz Miasta Lidia Forias wyjaśniła, że ten projekt uchwały jest konsekwencją uchwały 
w sprawie zamiaru przekształcenia przedszkoli podjętej w styczniu. Nadzór Prawny Wojewody Śląskiego 
przekazał informację, że konieczne jest również podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji jednostek 
budżetowych, którą było każde przedszkole. Podkreśliła, że podjęcie uchwały nie wiąże się z likwidacją 
przedszkoli tylko jednostki budżetowej. 

Radna Dorota Chmiel powiedziała, że są wprowadzane istotne zmiany, a szczegóły nie są ciągle znane. 
Wyraziła obawę czy te zmiany nie wprowadzą zamieszania w przedszkolach od strony roboczej. 

Wiceburmistrz Miasta Lidia Forias powiedziała, że zarówno uchwała ze stycznia jak i ta proponowana, są 
uchwałami intencyjnymi. Zapewniła, że dokładne wyliczenia i informacje zostaną przedstawione w okresie 
późniejszym, aktualnie rozpoczynają się prace nad reorganizacją przedszkoli. Powiedziała, że ani dla dzieci, ani 
dla rodziców nic się nie zmieni. 

Radna Joanna Nogowczyk zauważyła, że powinien być jeden arkusz organizacyjny z podziałem na filie, 
z którego wynikałyby szczegóły. Powiedziała, że to iż będzie jedna osoba zarządzająca przedszkolami powinno 
być korzystne, tak samo jak jeden budżet czyli łatwiejsze gospodarowanie środkami. Zwróciła uwagę, że 
zasadne byłoby zmniejszenie ilości godzin dyrektora. 

Radna Ewa Sitkiewicz zapytała czy ta decyzja nie będzie skutkowała zwolnieniami nauczycieli. 

Wiceburmistrz Miasta Lidia Forias powiedziała, że nie są przewidywane żadne zmiany jeśli chodzi o ilość 
kadry. Powiedziała, że będzie ogłoszony konkurs na dyrektora, w zależności od tego kto przystąpi i kto go 
wygra, to może nastąpić sytuacja, że obecny personel może się zmienić, ale to są na razie tylko przypuszczenia. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że osoby pracujące teraz w przedszkolach znają najlepiej 
specyfikę i mogą przecież brać udział w konkursie, ale żadnej sytuacji nie można na razie wykluczyć. 

Radna Joanna Nogowczyk zauważyła, że przy obecnym modelu przedszkoli nauczyciele też nigdy nie mają 
pewności, że będzie dla nich praca w następnym roku. Przedszkola funkcjonują na innych zasadach niż szkoły, 
w przedszkolu ilość nauczycieli zależy od liczby dzieci zapisanych. 

Radny Jan Szalbot powiedział, że będzie głosował przeciw tej uchwale, ponieważ ma obawy, że ta decyzja 
będzie miała skutki finansowe, ponieważ może nastąpić taka sytuacja, że jeśli konkurs wygra osoba z zewnątrz 
to trzeba będzie utworzyć dodatkowy etat. 

Wiceburmistrz Miasta Lidia Forias powiedziała, że jeśli konkurs wygra osoba z zewnątrz to nie ma 
gwarancji, że nowy dyrektor zatrudni jako kierowników filii osoby, które teraz pełnią funkcję dyrektorów 
poszczególnych przedszkoli. 

Radny Jan Szalbot powiedział, że jest to uchwała ryzykowna, ponieważ osoby mogą jednak stracić pracę, 
a nie jak zapewniano, że nie będzie zwolnień. 

Radna Joanna Nogowczyk powiedziała, że w momencie ogłaszania konkursu na dyrektora danej placówki, 
który musi być ogłaszany zgodnie z rozporządzeniem, osoba pełniąca dotąd funkcję dyrektora musi się liczyć 
z tym, że może utracić pracę. Sytuacja ma miejsce niezależnie jaki model przedszkoli jest w danej gminie. Nie 
jest to utrata pracy związana z redukcją etatów tylko z kadencyjnością stanowiska. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że osoba, która zostanie dyrektorem będzie podlegać 
burmistrzowi, dlatego będzie realizować pewna politykę miasta – organu założycielskiego. Komisja wybierze 
najlepszego kandydata, a polityka będzie kształtowana wspólnie. Pokreślił, że Radna Joanna Nogowczyk jest 
w temacie zorientowana i jej opinie są bardzo konstruktywne i cenne. 

Radna Ewa Sitkiewicz zapytała kto weryfikuje kompetencje komisji, która będzie dokonywała wyboru 
dyrektora. 

Wiceburmistrz Miasta Lidia Forias powiedziała, że kwestię składu komisji konkursowej reguluje ustawa 
o systemie oświaty. 

Radna Joanna Płaczek-Wrotniak odnosząc się do wypowiedzi Radnego Jana Szalbota, powiedziała, że 
w ubiegłym roku odbył się konkurs na dyrektora przedszkola na ul. Wodnej i wygrał nowy dyrektor, 
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a poprzednia dyrektorka nadal pracuje jako nauczycielka. Dlatego może się okazać, że nie będzie obaw 
związanych z utratą pracy. 

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

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

W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych. Rada Miasta w głosowaniu 10 "za", 1 „przeciw” i 3 „wstrzymujące 
się” przyjęła przedstawiony projekt uchwały. 

Uchwała nr XV/210/2012 stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

AD. 11a) 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski poprosił o wprowadzenie do tematu udzielenia 
odpowiedzi na pismo przedsiębiorców prowadzących działalność gastronomiczną w Parku Kopczyńskiego 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Joanna Nogowczyk powiedziała, że temat był omówiony na 
wspólnym posiedzeniu komisji, następnie odczytała, projekt uchwały wraz z załącznikiem stanowiącym treść 
odpowiedzi na wniosek. 

Radna Grażyna Pruska zapytała czy inne osoby, ponad te podpisane w piśmie, również będą mogły 
prowadzić działalność gastronomiczną w parku. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że jeśli zainteresowany złoży wniosek, impreza będzie się 
odbywała za zgodą burmistrza, a inkasent wskaże miejsce w parku do prowadzenia działalności, to każda osoba 
może prowadzić tam swoją działalność podczas danej imprezy. 

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

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

Uchwała nr XV/211/2012 stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

AD. 11b) 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski poprosił Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej 
o wprowadzenie do kolejnego tematu: udzielenia odpowiedzi na pismo Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju 
Przychodni Rejonowej w Wiśle dotyczące najmu nieruchomości położonej w Wiśle przy ul. Dziechcinka 4. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Joanna Nogowczyk powiedziała, że zgodnie z opinią prawną 
rozpatrzenie tego wniosku leży w kompetencjach burmistrza, dlatego przygotowano projekt uchwały 
o przekazaniu tego wniosku do burmistrza. Odczytała projekt uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na 
pismo Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Przychodni Rejonowej w Wiśle dotyczące najmu nieruchomości 
położonej w Wiśle przy ul. Dziechcinka 4. Radna powiedziała, że podczas dyskusji miała wątpliwości co do 
zależności prawnych pomiędzy stowarzyszeniem a niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej. Jednak brakuje 
danych, które by te wątpliwości potwierdziły bądź je rozwiały. Dlatego radna nie zgłosiła uwag. Wyraziła 
nadzieję, że burmistrz przekaże informację w jaki sposób wniosek został załatwiony. 

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

W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych. Rada Miasta w głosowaniu 13 „za" i 1 „wstrzymujący” przyjęła 
przedstawiony projekt uchwały. 

Uchwała nr XV/212/2012 stanowi załącznik nr 18 do protokołu 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski podziękował Radnej Ewie Sitkiewicz, że zwróciła uwagę, 
iż sprawozdania omawiane w punkcie 8 i 9 nie zostały przyjęte. Zapytał, kto jest za przyjęciem „Sprawozdania 
z realizacji wniosków podjętych przez Komisje Rady Miasta w roku 2011” w wersji przedstawionej. 

W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych. Rada w głosowaniu: 12 „za” i 2 „wstrzymujące się” przyjęła 
materiał, który stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
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Następnie Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski zapytał kto jest za przyjęciem „Sprawozdania 
z realizacji uchwał Rady Miasta podjętych od początku kadencji do końca roku 2011” w wersji przedstawionej. 

W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych. Rada w głosowaniu: 13 „za” i 1 „wstrzymujący się” przyjęła 
materiał, który stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

Przerwa w obradach 

AD. 12 

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

Radni zgłosili następujące zapytania: 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski zapytał o punkt 4 sprawozdania w zakresie działalności 
Referatu Gospodarki Komunalnej: „naliczono odszkodowania za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego za 
miesiąc styczeń 2012r. (E. Klimowicz, G. Krytowska, N. Słowik, PHU DAKO)”. 

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Małgorzata Szalbot powiedziała, że dotyczy to lokali 
mieszkaniowych, w których rozwiązano umowy z lokatorami, którzy nadal w nich zamieszkują, ponieważ 
gmina nie ma do zaoferowania lokali socjalnych. Dlatego są im naliczane odszkodowania z tytułu 
bezumownego korzystania z lokalu, które są w wysokości obowiązującego czynszu. 

Radna Joanna Nogowczyk zapytała czy Pan Witold Szozda, zgodnie z obietnicą złożoną we wtorek na 
posiedzeniu komisji, przekazał informację odnośnie decyzji podjętych na posiedzeniu w stowarzyszeniu. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że w rozmowie telefonicznej uzyskał informację, że 
w sprawach personalnych, podjęcie jakichkolwiek decyzji jest możliwe dopiero na walnym zebraniu, które 
zaplanowano na miesiąc kwiecień. 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski potwierdził, że również uzyskał taką informację. 
Natomiast zadane pytanie „czy można zwołać zebranie nadzwyczajne” okazało się niewygodne i prezes nie 
odniósł się do niego. 

Radny Tomasz Bujok powiedział, że na Komisji Gospodarki Komunalnej … był analizowany temat 
rozbudowy sieci kanalizacyjnej, pani kierownik obiecała, że sprawdzi i na sesji przekaże informację czy będzie 
konieczność ograniczania granic aglomeracji miejskiej. Odnosząc się do tematu przydomowych oczyszczalni 
ścieków, zapytał aktualnie czy jest możliwość dofinansowania budowy takich oczyszczalni. 

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Środowiska Ewa Ples powiedziała, że na pytanie odnośnie 
granic aglomeracji nie może odpowiedzieć, zapewniła, że informację przekaże radnym w przyszłym tygodniu. 

Zastępca Skarbnika Miasta Damian Cieślar powiedział, że w stanowisku Regionalnej Izby 
Obrachunkowej odnośnie dofinansowywania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w granicach 
aglomeracji jest możliwe, jednak musi to być ściśle określone w uchwałach. Natomiast poza aglomeracją 
dofinansowanie jest jak najbardziej możliwe. 

Radna Grażyna Pruska zapytała w jakich terminach można składać wnioski. 

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Środowiska Ewa Ples powiedziała, że o ile dobrze 
pamięta to termin na składanie wniosków upłynął 30 września, kolejny nabór byłby możliwy jeśli zostanie 
ustalony nowy termin naboru. Natomiast nabór wniosków na dofinansowanie budowy przyłączy 
wodociągowych i sanitarnych jest ciągły. 

Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 4 Henryk Sztwiertnia zapytał czy jest projekt na budowę sieci 
kanalizacyjnej poza aglomeracja miejską. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek polecił Kierownikowi Referatu RGŚ, żeby dla Przewodniczących 
Zarządów Osiedli przygotować mapki obrazujące sieć kanalizacyjną na terenie Wisły. Jeśli potem nasuną się 
pytania to odpowie na nie kierowniczka. 

Radna Joanna Płaczek-Wrotniak powiedziała, że na poprzedniej sesji wnioskowała o przyznanie płyt 
drogowych na ul. Partecznik – dojazd do posesji przy numerach parzystych. Zapytała czy temat został 
rozeznany. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że wniosek nie był jeszcze rozpatrywany. 
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Radna Joanna Nogowczyk zapytała czy w sprawie interpelacji złożonej już jakiś czas temu, dotyczącej 
regulacji potoku Na Groń, przekazanej do RZGW dotarła jakkolwiek odpowiedź. 

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Środowiska Ewa Ples powiedziała, że odpowiedź 
z RZGW przyszła w tym tygodniu, w piśmie Zarząd RZGW przeprasza za tak późny termin odpowiedzi, 
wynika on z nawału spraw związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 roku. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że odpowiedź zostanie Radnym przekazana w odpowiednim 
trybie. 

Radny Jan Szalbot zapytał o kwestię odśnieżania chodników przy drogach wojewódzkich. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że z opinii prawnej wynika, iż odśnieżanie należy do zarządcy 
drogi. Natomiast Zarząd Dróg Powiatowych powołuje się na ustawę o utrzymaniu miasta w czystości, z której 
wynika, że utrzymanie chodników należy do obowiązków miasta. Powiedział, że w związku z tym 
stanowiskiem wystąpił o kolejną opinię prawną. Chodzi o wyjaśnienie tego tematu do końca, żeby przed 
następnym sezonem mieć wiedzę kto jest odpowiedzialny za odśnieżanie chodników. Informacja zostanie 
również przekazana do publicznej wiadomości. 

Radny Bronisław Pinkas powiedział, że mieszkańcom się wydaje, że jeśli przez jakiś czas w okresie 
zimowym nie ma śniegu to w budżecie powstają niesamowite oszczędności. Odnosząc się do punktu 3 w 
zakresie działania Referatu Gospodarki Komunalnej zapytał co by było, gdyby śnieg był przez na przykład 
3 miesiące. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że wówczas akcja zimowa kosztowałaby milion, pamięta taką 
zimę z poprzednich kadencji. Zwrócił uwagę, że jak nie było śniegu to też ponoszono koszty związane z akcją 
zimową, na przykład na usuwanie śliskości na drogach. Zapewnił, że będą czynione starania, żeby kolejny 
przetarg na odśnieżanie przygotować jak najlepiej, zauważył, że oczekiwania mieszkańców są w tym względzie 
dosyć wysokie, choć mogą się zdarzać różne anomalia pogodowe i czasami po prostu nie da się wszystkiego 
naraz zrobić. 

Radna Ewa Sitkiewicz odnosząc się do punktu 2 sprawozdania burmistrza w zakresie działania Referatu 
Gospodarki Komunalnej, powiedziała, że rozumie, iż jest to przygotowanie do tematu na sesję marcową, 
zapytała oprócz angażowania firmy zewnętrznej są planowane również konsultacje z mieszkańcami: na 
przykład poprzez zarządy osiedli i radnych. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że mieszkańcy wszędzie chcieliby mieć lepiej. Firma, której 
zlecono wykonanie audytu oświetleniowego otrzymała materiał którym dysponuje miasto czyli między innymi 
wnioski mieszkańców. 

Radna Ewa Sitkiewicz powiedziała, że była przekonana, iż decyzja o modernizacji oświetlenia będzie 
podejmowana wspólnie. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że w pewnych rejonach budowa oświetlenia nie jest możliwa, 
chociażby ze względów technicznych. Zauważył, że radni piszą wnioski, interpelacje w tej sprawie, temat jest 
otwarty, można ciągle zgłaszać swoje uwagi. 

Radny Bronisław Pinkas powiedział, że zwracał się w formie zapytań, a nie interpelacji o oświetlenie na 
pewnych ulicach. Wyraził wątpliwość czy wszystkie ulice, które się przewijały w wypowiedziach znajdą się 
w opracowaniu. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że gdyby się okazało, że pewne miejsca nie zostaną ujęte 
w opracowaniu to można będzie materiał zweryfikować. Przedstawiony materiał będzie poddany pod dyskusję. 
Audyt będzie obejmował również budynki szkolne, co pozwoli na udział w przetargu w grupie, gdzie jest szansa 
na obniżenie ceny jednostki energii. 

Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 2 Władysław Bujok zwrócił uwagę, że na Bulwarze Księżycowym 
jest 35 latarni z czego 15 nie świeci. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że w pewnych miejscach zastosowano system 
oszczędnościowy i wyłącza się na przykład co drugą latarnię. 

Zastępca Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej Krzysztof Sztajnert powiedział, że na tamtym 
odcinku jest uszkodzenie linii - nie ma jednej fazy. Po zimie usterka będzie usunięta. 

Radna Grażyna Pruska zapytała kiedy będzie przedstawiony projekt opieki nad zwierzętami bezdomnymi. 
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Kierownik Referatu Gospodarki przestrzennej i Nieruchomości Krzysztof Lipiński odpowiedział, że na 
sesji marcowej. 

Radna Ewa Sitkiewicz zapytała czego dotyczy punkt 1 Sprawozdania Burmistrza w zakresie działania 
Referatu GPN „13 lutego br. otrzymał zgodę Ministra Środowiska na przeznaczenie cele nieleśne w zmianie 
planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Wisła Kubalonka” , gruntów leśnych 
Skarbu Państwa będących w zarządzie lasów państwowych”. 

Kierownik Referatu Gospodarki przestrzennej i Nieruchomości Krzysztof Lipiński powiedział, że plan 
dotyczy terenów na Kubalonce, gdzie znajdują się trasy biegowe, a są to tereny lasów państwowych. 

Radny Tomasz Bujok zapytał czy w gminie jest opracowana ewidencja mostów. 

Zastępca Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej Krzysztof Sztajnert powiedział, że posiadamy 
ewidencję obiektów mostowych na drogach powiatowych, natomiast brakuje opracowania dla tych obiektów na 
drogach gminnych. 

AD. 13 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski powiedział, że na wszystkie zgłoszone zapytania radni 
uzyskali odpowiedzi, także uznał punkt za wyczerpany. 

AD. 14 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski rozpoczął kolejny punkt i przekazał informację 
o konieczności złożenia przez radnych oświadczeń majątkowych w terminie do końca kwietnia. 
Przewodniczącym Zarządów Osiedli przekazał informację, że na sesję kwietniową planowany jest do 
rozpatrzenia temat: sprawozdanie z działalności zarządów za rok 2011. Powiedział, że w biurze jest opinia 
prawna dotycząca przychodni, zapewnił, że zostanie ona przekazana radnym pocztą elektroniczną. 
Przewodniczący zapytał czy ktoś chciałby przekazać komunikat lub informację. 

Radna Grażyna Pruska powiedziała, że analizując budżet Biblioteki Miejskiej, zauważono, że wysokość 
środków przekazywanych przez Ministerstwo Kultury na zakup nowości jest zależna tak od ilości czytelników 
jak i od ilości wypożyczanych książek. W związku z tym zaapelowała do radnych o uaktualnienia swoich kart 
bibliotecznych. 

AD. 15 

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

Radna Ewa Sitkiewicz powiedziała, że trzeba się przyjrzeć wysokości czynszu za pomieszczenia dla 
ambulatorium, ponieważ po raz kolejny dotarła do niej informacja, że w Wiśle pogotowie płaci najwyższy 
czynsz. Poprosiła o przeanalizowanie wysokości kosztów, które ponosi OPD w Wiśle w stosunku do opłat 
ponoszonych w innych gminach. 

Radny Tomasz Bujok zwrócił uwagę na to żeby w analizie oddzielić koszty czynszu od kosztów mediów. 
Podkreślił, że uzyskanie tej informacji jest potrzebne chociażby po to, żeby wiedzieć w jaki sposób odpowiadać 
mieszkańcom na pytania czy zarzuty. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że chciałby wiedzieć skąd dochodzą do radnych takie 
informacje, ponieważ od kierownictwa pogotowia takie sygnały nie są przekazywane. Zapewnił, że informacja 
zostanie przygotowana na wspólne posiedzenie komisji w marcu. 

Radny Jan Szalbot zapytał czy Lasy Państwowe włączają się w akcję odśnieżania dróg czy też w zimie 
korzystają tylko z dróg utrzymywanych przez miasto, zauważył że dysponują dobrym sprzętem. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że z tego co się orientuje to korzystają w tym zakresie z usług 
firm zewnętrznych. Powiedział, że po tej zimie kończą się umowy na zimowe utrzymanie dróg, na koniec marca 
jest zaplanowane spotkanie z odśnieżającymi. Zapewnił, że trzeba się nad tematem pochylić, żeby wyciągnąć 
wnioski i następny przetarg ogłosić jak najlepiej. 

Radna Barbara Kędzior zapytała czy musiało dojść do takiej sytuacji, że wiaty przystankowe uległy 
połamaniu w związku z zalegającym na nich śniegiem, kto będzie dokonywał napraw i z jakich środków to 
będzie finansowane. 

Radna Alicja Pilch potwierdziła, że przystanki w Czarnym uległy tej zimy zniszczeniu, jednak w związku 
z tym, że były już stare i zniszczone to poprosiła o ich wymianę na nowe. Zwróciła uwagę na bezpieczeństwo. 
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Burmistrz Miasta Jan Poloczek polecił Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej Małgorzacie 
Szalbot, do zobligowania zastępcę, żeby jutro dokonał objazdu przystanków i przedstawił sytuację. 

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Małgorzata Szalbot powiedziała, że przystanki są 
faktycznie uszkodzone, zgłoszono ten fakt na Policję. 

Radna Joanna Nogowczyk poprosiła, żeby zwrócić uwagę na przystanek w Nowej Osadzie, poprosiła o jego 
wymianę, ewentualnie zaplanowanie środków na cel w przyszłym budżecie. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek zapewnił, że jeśli tylko pojawią się możliwości to z przyjemnością 
zaproponuje następne zadania do realizacji. 

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Nr 1 Anna Śliwka poprosiła o wsparcie wniosku Zarządu Osiedla 
w sprawie poprawy bezpieczeństwa na ul. Sosnowej, mając na uwadze pożar, który miał miejsce w lutym. 

Radny Tomasz Bujok zaproponował, żeby Rada zajęła stanowisko w sprawie pism – odpowiedzi na 
zaproszenie na sesję – z Zarządu Dróg Wojewódzkich i Wydziału Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego, być 
może trzeba się zwrócić do Marszałka o pomoc w spowodowaniu spotkania z dyrektorami. Radny powiedział, 
że odnosi wrażenie jakoby samorząd terytorialny był lekceważony przez jednostki wyższego szczebla. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek poprosił o czas do końca marca, ze względu na prowadzone rozmowy. 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski poparł stanowisko Radnego Bujoka, ale przychylił się do 
prośby Burmistrza. Powiedział, że przygotuje projekt pisma, w którym poprosi dyrektorów o spotkanie 
w dogodnym dla nich terminie. 

Radny Tomasz Bujok powiedział, że można do wyboru wskazać terminy wspólnych posiedzeń czy sesje. 
Natomiast odnosząc się do propozycji wystąpienia, zapewnił, że nie miał na myśli skargi. 

Radna Dorota Chmiel powiedziała, że na komisji był poruszany temat zwiększenia kryterium 
dochodowego, żeby dzieciom móc zapewnić darmowy posiłek. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że trzeba sobie zdać sprawę z konsekwencji finansowych 
każdej decyzji, bo to można zrobić tylko trzeba wskazać źródło pokrycia. Zapewnił, że wniosek jest 
rozpatrywany i po analizie zostanie radnym przedstawiona propozycja. 

Radna Dorota Chmiel powiedziała, że być może w innych dziedzinach można zmniejszyć środki, żeby 
jednak dzieciom zapewnić ciepły posiłek. Radna powiedziała, że inne szkoły tego problemu nie zgłaszały, 
w Jaworniku zjawisko to dotyczy 11 dzieci. 

Radna Ewa Sitkiewicz odnosząc się do tego problemu powiedziała, że w całej gminie może to być 50-60 
przypadków co w skali wydatków gminy nie będzie stanowić dużej kwoty. Zauważyła, że bardzo ważne jest 
żeby te dzieci dostały ciepły posiłek w szkole, ponieważ nie mają tego zapewnione przez rodziców. 

Radny Tomasz Bujok powiedział, że decyzja jest dosyć ryzykowna, bo zawsze będą osoby którym dochód 
przekroczy to kryterium nieznacznie. Zauważył, że konkretne przypadki można zgłaszać do Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, który może przyznać pomoc celową czyli sfinansować dziecku obiady. 

Radna Ewa Sitkiewicz powiedziała, że sprawa dotyczy dzieci, które z posiłków korzystały, a w tym roku 
taka możliwość utraciły. 

Radny Jerzy Mitręga powiedział, że Parafia Katolicka w Głębcach funduje 5 obiadów dla dzieci, w związku 
z tym Parafia Ewangelicka zwróciła się do szkoły z pytaniem o zapotrzebowanie na tego typu pomoc. Uzyskano 
informację ze szkoły, że nie ma takiej potrzeby. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że kryterium musi być, podał przykład kiedy ostatnio musiał 
odmówić przyznania stypendium sportowego ze względu na przekroczone o 8 zł kryterium. Poparł Radnego 
Bujoka, że ten temat musi rozpoznać MOPS. 

Radna Dorota Chmiel powiedziała, że trzeba zwrócić uwagę na regulamin przyznawania dotacji, ponieważ 
dofinansowanie jest oparte na średniej z jednego miesiąca, co nie jest do końca obiektywne. 

Radna Grażyna Pruska powiedziała, że być może uda się temat rozwiązać inaczej, na przykład na zasadzie 
takiej jak kiedyś odbywała się „akcja mleko”. 

AD. 16 
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Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski podziękował wszystkim za udział w sesji i zamknął XV 
sesję Rady Miasta. 

Protokół sporządziła: 

Inspektor Grażyna Szalbot 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Wisły 

Janusz Podżorski
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  OR –RM.0055.2.2012r. 

Sprawozdanie z działalno ści Burmistrza Miasta w okresie mi ędzysesyjnym
                          ( w okresie  od 20 stycznia 16 lutego do 2012r.)

Panie Przewodnicz ący ! 

Wysoka Rado !

W zakresie działania Referatu Finansów

1.   Wydał zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym budżetu miasta Wisły na
      2012r. polegające na:
       1)  przyjęciu planów finansowych do uchwały Rady Miasta z dnia 26 stycznia 
            2012 r.  nr XIV / 200 / 2012 r. sprawie zmian budżetu na rok 2012.
        2) zwiększeniu budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwoty pochodzące z dotacji  
           celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w dziale:
            852 – Pomoc społeczna, w rozdziale:
                      85295 – Pozostała działalność, kwota 3.800,-zł z przeznaczeniem na
                      realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie 
                      pielęgnacyjne.
      3)  przeniesieniu z rezerwy ogólnej kwoty 500,-zł z przeznaczeniem zapłatę polisy 
            ubezpieczeniowej dotyczącej ścieżki zdrowia, ławek oraz koszy parkowych i 
            urządzeń do ścieżki zdrowia.
      4) przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy paragrafami.
2.  W sprawach podatkowych: 
      - wydał 2.335 decyzji ustalających łączne zobowiązanie pieniężne dla osób niebędących 
        rolnikami
      - wydał 2.093 decyzji ustalających wysokość podatku od nieruchomości,
      - wydał 764 decyzji ustalających łączne zobowiązanie pieniężne dla osób będących
        rolnikami
      - wydał 192 decyzje zmieniających wysokość podatku leśnego
     na łączną wartość 4.992.320,-zł

W zakresie działania Referatu Gospodarki Komunalnej

1. Ogłoszono zapytanie ofertowe i zakończono postępowanie na zakup żużla wraz z transportem. 
    Podpisano umowę (6 stycznia 2012 r.) z Przedsiębiorstwem Transportowo-Usługowo-Handlowym    
    „EKO-GROŃ” Jerzy i Paweł Szarzec Spółka Jawna, z siedzibą w Wiśle przy     ul. Ustrońskiej 4b,   
    na zadanie „Zakup i transport żużla do zwalczania śliskości na drogach gminnych w roku 2012”.   
    Umowa obejmuje okres od 6 stycznia do 30 listopada 2012 roku. Wartość umowy wynosi 30.000,00
    zł.
2. Ogłoszono zapytanie ofertowe i zakończono postępowanie 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”. Wybrano ofertę Cities Lighting Consultants 
    Sp. z o.o., ul. Olczyska 4, 02-828 Warszawa, gdyż spełniała warunki określone w zapytaniu 
    ofertowym i była najkorzystniejsza – oferowana cena wykonania przedmiotu zamówienia wynosi 
    24.600,00 zł brutto. 
3. Sporządzono aneksy do dwunastu umów dotyczących „Zimowego utrzymania dróg gminnych i 
    powiatowych w sezonach zimowych 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 na terenie Miasta Wisły”. 
    Aneksy dotyczą zwiększenia wartości umów w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 30 kwietnia 2012 r. 
    Wydano dwie decyzje o wygaśnięciu licencji na taxi (p. Wiesław Olma i p. Bogusław Drobisz) z 
    uwagi na zrzeczenie się licencji.
4. Naliczono odszkodowania za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego za miesiąc styczeń 2012r.      
    (E. Klimowicz, G. Krytowska, N. Słowik, PHU DAKO).
6. Zawarto umowę najmu lokalu użytkowego z Przedsiębiorcą Jackiem Krzyżanowskim, 
    Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe DAKO z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 7 w Gliwicach. Łączna
    powierzchnia zajmowanego lokalu 893,70zł; miesięczny czynsz najmu wynosi 7.400zł netto. 
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    Umowa zawarta na czas określony, na okres 10 lat. tj 19.01.2012 – 18.01.2022r. 

W zakresie działania Referatu Gospodarki Przestrzen nej i Nieruchomo ści

1. 13 lutego br. otrzymał zgodę Ministra Środowiska na przeznaczenie cele nieleśne w zmianie planu 
     miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Wisła Kubalonka” ,  gruntów leśnych
     Skarbu Państwa będących w zarządzie lasów państwowych.
2. Wystawił notę obciążeniową dla Firmy Projektowej „Bogacz” tytułem kary za odstąpienie od umowy 
     na wykonanie projektu planu miejscowego dla miasta Wisły z wyłączeniem niektórych obszarów
     przygotowuje dokumentację postępowania przetargowego mającego na celu wybór - wykonawcy    
     dokończenia projektu planu miejscowego dla miasta Wisły z wyłączeniem niektórych obszarów.
3. przygotował i wystąpił o opinie dotyczące projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
    oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Wisły w roku 2012

W zakresie działania Referatu Rozwoju Gospodarczego  i Środowiska

        1. Podpisał umowę na realizację zadania pn. „Aktualizacja audytu energetycznego oraz opracowanie  
            dokumentacji projektowej dla zadań: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w   
            Wiśle-Malince oraz Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Wiśle-Czarnem” 
            z Przedsiębiorstwem Projektowo-Usługowym “CIEPŁOTECH” Kazimierz Sowa na kwotę 41.082,00 
            PLN.

2. Rozstrzygnął zapytanie ofertowe dla zadania pn. “Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego i 
    przedmiaru, opracowanie dokumentacji technicznej oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru 
    inwestorskiego dla Modernizacji drogi gminnej ul. Biała Wisełka”. Najkorzystniejszą ofertę złożył 
    Zakład Usług Budowlanych, Kosztorysowania i Nadzoru Paweł Cieślar na kwotę 9.225,00 PLN.

3. Podpisał umowę na realizację zadania pn: „Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok 
    zwierzęcych na terenie Miasta Wisła  w 2012 roku” z Firmą Handlową Beata Kowalczyk na kwotę 
    8.000,00 PLN.

W zakresie działania Referatu Organizacyjnego

1.  W dniu 30 stycznia  uczestniczył w I wiślańskich sztubaczkach organizowanych przez WCK.
2.  W dniu 01 luty spotkał się z nadleśniczym Panem Witoldem Szozdą.
3.  W dniu 05 luty uczestniczył w 25-leciu kapłaństwa księdza Wiesława Bajgera.
4.  W dniu 05 luty uczestniczył w Remizie OSP w spotkaniu z seniorami organizowanym przez MOPS 
     Wisła.
5.  W dniu 07 luty uczestniczył w otwarciu XVIII Ogólnopolskiej Zimowej Olimpiady Młodzieży Śląsk 
     2012.
6.  W dniu 08 luty spotkał się z wicewojewodą śląskim Panem Piotrem Spyrą.
7.  W dniu 09 luty uczestniczył w konferencji poświeconej Marii Pilch.
8.  W dniu 10 luty spotkał się z Prezesem radia Katowice.
9.  W dniu 14 luty uczestniczył w zebraniu Zarządu Miejskiego OSP.
10. W dniu 16 luty zastępca burmistrza uczestniczyła w konkursie na najlepszy kreplik wiślański.

W zakresie działania Referatu Promocji Turystyki i Sportu

1. Współorganizował z Wiślańskim Stowarzyszeniem Sportowym „Halowy Turniej Piłki Nożnej o
Puchar Burmistrza Miasta Wisły.” 

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

3. Współuczestniczył w organizacji imprezy „Zimowy Puchar Beskidzkiej Piątki i Radia Zet”.
4. Przeprowadził kampanię promocyjną w radiu RMF MAXX dotyczącą oferty zimowej Wisły i oferty

wiślańskiego skipassa.
5. Współorganizował i przeprowadził uroczyste otwarcie XVIII Olimpiady Młodzieży „Śląskie 2012”.
6. Przeprowadził konkurs promujący oficjalny profil miasta Wisły na Facebooku. 
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W zakresie działania Miejskiego Zespołu Ekonomiczno  - Administracyjnego Szkół

1. Przyjął  zarządzenie  z  dnia  8  lutego 2012r.  w  sprawie  zatwierdzenia  aneksów do arkuszy
organizacji Zespołu Szkół Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 3, Szkoły Podstawowej Nr 5 na rok szkolny
2011/2012.

2. Złożył do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach rozliczenie inwestycji dotyczącej
modernizacji placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” - pismo z dnia 25 stycznia 2012 r

Panie Przewodnicz ący!

Wysoka Rado ! 

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

                                                                       

                                                                            Burmistrza Miasta

                                                                               Jan Poloczek
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                                                                                                                       Wisła, 20 luty 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 14 lutego 2012r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w pełnym składzie 

osobowym. 

Tematyką posiedzenia było: 

 

1Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 

2Funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej jako instytucji kultury. 

3Sprawy bieżące i wnioski. 

W posiedzeniu oprócz członków komisji uczestniczyli Pani Wiceburmistrz Miasta Lidia Forias, 
Sekretarz Miasta Pan Jan Cieślar oraz Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Śniegonia 
Pani Renata Czyż. 

Ad. 1 Członkowie komisji jednogłośnie 5x ”za” przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia komisji. 

Ad. 2 Komisja zapoznała się z działalnością biblioteki w zakresie gromadzenia, 
opracowywania i udostępniana zbiorów. Zwrócono uwagę na całkowitą komputeryzację tej 
działalności ułatwiającej wyszukiwanie i udostępnianie księgozbioru użytkownikom. 
Biblioteka posiada stanowiska komputerowe z wolnym dostępem do Internetu, na 
zmodyfikowanej stronie internetowej biblioteki dostępny jest katalog jej zasobów. Zapoznano 
się ze sposobami i możliwościami pozyskiwania środków na zakup nowości i organizację 
imprez promujących książki czytelnictwo. Bardzo pomocnym byłby tu zakup urządzeń do 
pokazów multimedialnych. 

W czasie dyskusji zastanawiano się nad możliwościami powiększenia lokalu biblioteki 
w związku z dużą liczbą gości na imprezach przez nią organizowanych, zbyt małą 
powierzchnią magazynową, brakiem pomieszczenia socjalnego dla pracowników, brakiem 
szatni dla czytelników. Współczesne wymogi dostępu do informacji zakładają windę dla 
czytelników. 

Członkowie komisji brali udział w imprezach organizowanych w czasie ferii przez 
WCK i Muzeum Beskidzkie, w Konferencji naukowej poświęconej Marii Pilch w 100- tną 
rocznicę urodzin, uroczystościach poświęconych 70- tej rocznicy śmierci bp Juliusza Bursche 
oraz  w Konkursie na najlepsze beskidzkie krepliki. 

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 
13.02. 2012 r. (obecni wszyscy członkowie komisji) na którym przyjęto protokół            
z poprzedniego posiedzenia komisji z dnia 16 stycznia 2012 r.,   
Następnie omówiono pisma: 

1Przedsiębiorców prowadzących działalność gastronomiczną  w sprawie pozwolenia 
na prowadzenie w/w działalności w Parku im. W. Kopczyńskiego  w trakcie sezonu 
letniego. Po dyskusji wypracowano propozycję odpowiedzi na pismo, która zostanie 
przedstawiona na sesji.      

2Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Przychodni Rejonowej w Wiśle w sprawie 
przetargu wyrażonego w uchwale na poprzedniej sesji. Komisja                            w 
głosowaniu: 3 „za” i 2 „wstrzymujące” stwierdziła, że należy podtrzymać  stanowisko 
przyjęte na przedniej sesji i  ogłosić przetarg. Postanowiono także, że treść 
odpowiedzi na wniosek zostanie ustalona na posiedzeniu wspólnym komisji. 

 
W dalszej części posiedzenia komisja udała się do siedziby MZEAS i przeprowadziła 
kontrolę  wydatków  w placówkach oświatowych: na wyjazdy służbowe dyrektorów 
szkół i przedszkoli, na dokształcanie nauczycieli, na zakup pomocy dydaktycznych 
dla szkół i przedszkoli za 2011 rok.  
 
 
 
 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej  – Joanna Nogowczyk 
  
 
 
 

 
 
. 
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Informacja Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Miasta 

Panie Przewodniczący Wysoka Rado 

Komisja pomiędzy sesjami rady miasta odbyła 1 posiedzenie w dniu 13 lutego 

W komisji uczestniczyło 4 radnych nieobecny 1, którzy zajęli się następującymi tematami 

1.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 

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

3.Omówienie i zapoznanie się z planowanymi realizowanymi i  rozstrzygniętymi 

Przetargami na 2012r 

4.Sprawy bieżące 

 

Ad 1 Do zapoznanego się protokołu radni nie zgłosili uwag i w głosowaniu 

       Przyjęli go jednogłośnie—4za 

Ad2 Z-ca kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej Krzysztof Sztajnert  

     Omówił rozliczenie finansowe 13 remontowanych dróg przez MSD w 2011r 

    Z którego wynika że za 100tyś zł zakupionych 2050 płyt robocizna kosztowała 

   62tyś zł na którą składały się  wynajm koparki, transportu, oraz płace pracowników 

Ad3 Kierownik Referatu RGŚ Ewa Ples przedstawiła członkom komisji sprawozdanie 

   Z 19 przetargów planowanych na 2012r z którego wynika że umowa została już  

Podpisana na 2 zadania, wobec powyższego komisja zasugerowała aby pozostałe 

Procedury przetargowe ogłaszać najszybciej jak to jest tylko możliwe 

Ad4. Ustalono datę następnego posiedzenia komisji  na 19 marca 2012r godz. 12,30 

 

Na tym posiedzenie komisji zostało zamknięte                      Przewodniczący komisji 
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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 15.02.2012 roku w niepełnym składzie 
osobowym 

 

Tematami posiedzenia były: 

1Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 

2Sieć kanalizacyjna- stan istniejący, planowane remonty oraz jej rozbudowa- graficzne 

przedstawienie na mapie Wisły istniejącej sieci, w tym nowo budowanej oraz przedstawienie obszarów 

rozbudowy z podaniem harmonogramu czasowego ich wykonania w odniesieniu do Ustawy Prawo 

Wodne. 

3Sprawy bieżące. 

 

Ad.1 Członkowie komisji przyjęli jednogłośnie 6 ”za” protokół z poprzedniego posiedzenia. 

Ad.2 Kierownik referatu RGŚ Ewa Ples omówiła załącznik graficzny, który został przygotowany na podstawie 

uchwały Rady Miasta z roku 2010. Na pytania radnych dotyczące tego tematu odpowiadali burmistrz miasta, 

sekretarz miasta, oraz kierownik referatu RGŚ. 

Ad.3 W sprawach bieżących poruszono problem podrzucania śmieci na przystanki i najbardziej w tym okresie 

nurtujący wszystkich problem odśnieżania dróg, a w szczególności problem odśnieżania chodników.  

Przesunięto także godziny rozpoczęcia Komisji Gospodarki Komunalnej z 12 na 13. 

 

   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. LUTYM 2012 r. 
 
      W dniu 16. lutego 2012 r. Komisja w pełnym składzie odbyła posiedzenie, na którym zajęła się: 
 

1. Przyjęciem protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji,  
2. Rozpoznaniem możliwości pozyskania środków zewnętrznych na budowę przyszkolnych 

obiektów sportowych oraz placów zabaw dla dzieci. 
3. Funkcjonowaniem bibliotek szkolnych oraz ich współpraca z Biblioteką Publiczną. 
4. Sprawami bieżącymi i wnioskami. 

 
       W posiedzeniu uczestniczyli Burmistrz Miasta Jan Poloczek, Sekretarz Miasta Jan Cieślar, 
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Renata Czyż oraz  Goście –Przedstawiciele  
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Przychodni Rejonowej w Wiśle. 
 
        Komisja jednogłośnie przyjęła protokół z posiedzenia styczniowego, następnie Komisja, na 
wniosek Przedstawicieli  Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Przychodni Rejonowej w Wiśle,  
zajęła się powtórnie tematem przedłużenia dzierżawy budynku przy ul. Dziechcinka 4 NZOZ 
”Dziechcinka”. Po przyjęciu informacji udzielonych przez przedstawicieli Stowarzyszenia, oraz 
przeprowadzeniu dyskusji, goście zostali zaproszeni na spotkanie wspólne wszystkich komisji w 
dniu 21.02.2012r., ponieważ Komisja uznała, że nie jest władna do podejmowania decyzji w tym 
temacie w oderwaniu od opinii innych radnych. 
 
       Pani Dyrektor Renata Czyż przedstawiła Komisji program i przebieg współpracy  Miejskiej 
Biblioteki Publicznej z bibliotekami szkolnymi, programy edukacyjne i kulturalne oferowane przez 
Bibliotekę różnym grupom wiekowym Wiślan oraz zainteresowanie, jakie wśród nich budzą. 
Mówiono m.in. na temat darmowych internetowych lekcji j. angielskiego, prowadzonych w 
Bibliotece w kooperacji z firmą Orange, możliwości zorganizowania w  Bibliotece kursu szybkiego 
czytania dla dzieci oraz lekcji bibliotecznych dla uczniów szkół podstawowych. 
 
       Komisja po zapoznaniu się z przygotowanymi materiałami dotyczącymi : „Rozpoznania 
możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na budowę przyszkolnych obiektów sportowych 
oraz placów zabaw dla dzieci”, uznała, że nie są one zadowalające, bo nie wyczerpują tematu. 
 
      Jako dodatkowe tematy, została poruszona kwestia pomocy wybitnie szachowo zdolnym 
uczniom w rozwoju, poprzez m.in. dopomaganie im w wyjazdach na zawody, oraz ilości dzieci 
pozbawionych jedynego ciepłego posiłku w ciągu dnia  w wyniku utrzymania niskiego kryterium 
dochodowego rodziny, uprawniającego do dotacji do obiadów na stołówkach szkolnych. 
 
      Wynikiem posiedzenia było wystosowanie do Pana Burmistrza Miasta Wisła wniosków: 
 
      „Zobowiązać dyrektorów szkół do ponownego rozpowszechnienia, wśród rodziców, informacji 
o zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną dostępie do platformy e-learningowej 
FunEnglish (kursie języka angielskiego) dla dzieci w wieku 6-12 lat” 
 
  „Uzupełnić przedstawioną informację „ Rozpoznanie możliwości pozyskania środków 
zewnętrznych na budowę przyszkolnych obiektów sportowych oraz placów zabaw dla dzieci” o 
informacje na temat możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadań publicznych 
szczególnie w zakresie budowy boisk szkolnych i placów zabaw dla dzieci”. 
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   „Rozpoznać problem prawny zwiększenia kryterium dochodowego, upoważniającego do 
uzyskania darmowego posiłku dla dzieci w szkołach”. 
 
 
        W dniu 21.02.2012 r. członkowie Komisji wzięli udział w Posiedzeniu Wspólnym Wszystkich 
Komisji w celu omówienia materiałów na sesję lutową. 
 
        
 
                                                                                     Przewodnicząca Komisji Zdrowia, 
                                                                                           Oświaty i Spraw Socjalnych 

                                                                                                       Ewa Sitkiewicz  
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Informacja z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Miasta-               

styczeń 2012r 

 

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

2. Przygotowanie informacji o pracach Rady 

3. 28.01.2012r- I Wiślański Bieg „ RETRO”- rynek- J. Podżorski 

4. 05.02.2012r- 25 lecie Kapłaństwa ks. Wiesława Bajgera z Parafii Katolickiej w Wiśle 

Centrum 

5. 11.02.2012r- wręczanie wspólnie z Burmistrzem nagród w Turnieju Halowym o 

Puchar Burmistrza Miasta Wisły- J. Podżorski 

6. 15.02.2012r- spotkanie z klasą 6 SP 4 Wisła Głębce na temat pracy w samorządzie- J. 

Podżorski 

7. 16.02.2012r- Konkurs o najlepsze beskidzkie krepliki w rest. U Heli w Wiśle Malince- 

v-ce przewodnicząca B. Koczwara. 

 

Przewodniczący Rady     

Miasta Wisły 

Janusz Podżorski 
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UCHWAŁA NR XV/205/2012
RADY MIASTA WISŁY

z dnia 23 lutego 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 37 639 587 PLN , w tym bieżące 32 985 272 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 w wyniku zmian Tabela B przyjmuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej 
uchwały. 

3. Ustalić, że plan wydatków po zmianach wynosi 42 030 505 PLN, w tym bieżące 31 795 587 PLN. 

§ 3. 

1. Dokonać zmiany planowanych przychodów budżetu miasta o kwotę 810 568 PLN poprzez zwiększenie 
wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu 
terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 

2. Zmienić treść Tabeli C uchwały budżetowej na rok 2012 „Zestawienie przychodów i rozchodów 
budżetu miasta na rok 2011” nadając jej brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 4. 

1. Ustalić, że w wyniku zmian planu wydatków i dochodów deficyt ulegnie zwiększeniu 
o kwotę 810 568 PLN i zostanie sfinansowany wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych 
na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek 
z lat ubiegłych. 

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

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

2) kredyty bankowe w kwocie 825 000 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. 

Zmienić treść Tabeli J uchwały budżetowej na rok 2012 "Wydatki majątkowe w budżecie miasta na rok 
2012” nadając jej brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 
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§ 6. 

Zmienić treść załącznika nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2012 "Zestawienie planowanych kwot dotacji 
udzielanych z budżetu miasta na 2012 r." nadając mu brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej 
uchwały. 

§ 7. 

Powierzyć wykonanie uchwały Burmistrzowi Miasta Wisły. 

§ 8. 

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

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Wisły 

Janusz Podżorski
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Załącznik do Uchwały Nr XV/205/2012

Rady Miasta Wisły

z dnia 23 lutego 2012 r.

Zalacznik1.pdf
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UCHWAŁA NR XV/206/2012
RADY MIASTA WISŁY

z dnia 23 lutego 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.6 nowego przedsięwzięcia "Wymiana floty samochodowej" do realizacji w latach 
2012-2015 i ustalenie dla niego nakładów i limitu zobowiązań w poszczególnych latach; 

2) wprowadzenie pod pozycją II.7 nowego przedsięwzięcia "Remonty cząstkowe dróg na obszarze Miasta Wisły" 
do realizacji w latach 2012-2014 i ustalenie dla niego nakładów i limitu zobowiązań w poszczególnych latach; 

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

a) III.1 "Modernizacja dróg gminnych", 

b) III.10 "Adaptacja budynków przy ul. Kopydło na cele mieszkaniowe", 

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

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

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

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się 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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Rady Miasta Wisły

z dnia 23 lutego 2012 r.

Zalacznik1.pdf

Strona 35
—————————————————————————————————————————————————————————
Id: E79DEC92-2860-4DDA-88A3-900F3F90A19B. Podpisany

Zalacznik1.pdf


Id: 644DA26D-15B3-4758-80CC-F32C616FD9D5. Podpisany Strona 1

UCHWAŁA NR XV/207/2012
RADY MIASTA WISŁY

z dnia 23 lutego 2012 r.

w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Wisły Nr XX/269/2008 z dnia 27 maja 2008 roku w sprawie 
ustalenia minimalnej wysokości stawki opłaty z tytułu dzierżawy terenu stanowiącego własność Gminy 

Wisła, który gmina może wydzierżawić na prowadzenie działalności gospodarczej. 

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

§ 1. W uchwale Rady Miasta Wisły Nr XX/269/2008 z dnia 27 maja 2008 roku wprowadza się zmianę treści § 
4: 

§ 4. otrzymuje brzmienie: 

1. Ustalić minimalną wysokość miesięcznej stawki opłaty dzierżawnej za 1 m2 powierzchni gruntu 
wydzierżawionego po lokalizację obiektów sportowych w kwocie netto 1 zł. 

2. Ustalić minimalną wysokość miesięcznej stawki opłaty dzierżawnej za 1 m2 powierzchni gruntu 
wydzierżawionego na cele magazynowe, postojowe w kwocie netto 5 zł. 

3. Ustalić minimalną wysokość miesięcznej stawki opłaty dzierżawnej za teren dzierżawiony na Jonidle o pow. 
0,7 ha "oczko wodne" przedstawiony w załączniku do niniejszej uchwały w wysokości 1500 zł netto. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisła. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej 
Gminy Wisła. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Janusz Podżorski
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UCHWAŁA NR XV/208/2012
RADY MIASTA WISŁY

z dnia 23 lutego 2012 r.

w sprawie: planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar 
"Wisła Siglany - Ochorowicza" 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 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) oraz art. 20 ust. 1, ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 z 2003 r. poz. 
717 ze zmianami), na wniosek Burmistrza Miasta Wisły po stwierdzeniu zgodności planu z ustaleniami 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wisły przyjętego 
Uchwałą Nr XIII/185/2011 Rady Miasta Wisły z dnia 22 grudnia 2011 r. 

RADA MIASTA WISŁY 
uchwala: 

PLAN MIEJSCOWY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBEJMUJĄCY OBSZAR 
„WISŁA SIGLANY - OCHOROWICZA” 

składający się z następujących rozdziałów zawierających następujące przepisy: 

ROZDZIAŁ 1 - PRZEPISY OGÓLNE: 
1. Przedmiot regulacji przepisami planu 
2. Definicje pojęć i terminów zastosowanych w tekście uchwały 

ROZDZIAŁ 2 - PRZEPISY DOTYCZĄCE CAŁEGO OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM 
1. Przeznaczenie podstawowe terenów 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 
6. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości 
7. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
9. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na 

podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszary szczególnego 
zagrożenia powodzią oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych 

10. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów 

ROZDZIAŁ 3 - PRZEPISY DLA ZBIORÓW TERENÓW O TYM SAMYM PRZEZNACZENIU – 
przeznaczenia dopuszczalne i zabronione, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności 
zabudowy: 
1. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na wysokości poniżej 550 m n.p.m. 
2. Tereny zabudowy usługowej 
3. Tereny zadrzewień 
4. Tereny cmentarzy 
5. Tereny komunikacji 

ROZDZIAŁ 4 - PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE DLA NIEKTÓRYCH TERENÓW 

ROZDZIAŁ 5 - PRZEPISY KOŃCOWE 
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Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1. 
Przedmiot regulacji przepisami planu 

1. Przedmiotem regulacji przepisami planu są tereny o łącznej powierzchni około 16,0 ha 
obejmujące tereny w Wiśle – Siglany wskazane do modernizacji i rozbudowy istniejącego 
układu dróg publicznych oraz uzupełnienia zabudowy usługowej i mieszkaniowej. 

2. Regulacje, o których mowa w ust. 1 wyrażone są przepisami określającymi przeznaczenie 
terenów i zasady ich zagospodarowania, ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, ochrony 
środowiska, dziedzictwa kulturowego, modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
i infrastruktury technicznej. 

3. Integralną częścią niniejszej uchwały jest załącznik graficzny Nr 1 w skali 1:1000 o nazwie 
„rysunek planu”, który obowiązuje w zakresie: 
1) granic opracowania planu, 
2) granic jednostek strukturalnych 
3) linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 

zagospodarowania, 
4) ustalonych symbolami literowymi sposobów przeznaczenia i użytkowania podstawowego 

terenów, 
5) nieprzekraczalnych linii zabudowy, 
6) oznaczenia terenów zabudowanych. 

4. Zastosowane na rysunku planu, o którym mowa w ust. 3 symbole cyfrowe i literowe oznaczają: 
1) oznaczenie literowe na początku symbolu – oznaczenie jednostki strukturalnej, 
2) oznaczenie cyfrowe – kolejny numer terenów w zbiorze przeznaczenia podstawowego 

wydzielonego liniami rozgraniczającymi w ramach jednostki strukturalnej objętej planem, 
3) oznaczenia literowe – przeznaczenie podstawowe terenu. 

5. Integralną częścią uchwały jest również załącznik Nr 2 o nazwie „Rozstrzygnięcia o sposobie 
realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do 
zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych”. 

6. Oznaczenia literowe, o których mowa w ust. 4 pkt 1 oznaczają położenie terenów w jednostce 
strukturalnej H – Dziechcinka i L - Kopydło. 

§ 2. 
Definicje pojęć i terminów zastosowanych w tekście uchwały 

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o: 
1) dachu spadzistym – należy przez to rozumieć dach, którego nachylenie połaci dachowych 

jest większe niż 200 , 
2) dachu symetrycznym – należy przez to rozumieć dach o jednakowym kącie nachylenia połaci 

oraz kalenicy (kalenicach) biegnącej w osi (osiach) głównej bryły budynku, 
3) infrastrukturze technicznej – rozumie się przez to sieci uzbrojenia technicznego, w tym sieci 

wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne, ciepłownicze, 
telekomunikacyjne, w tym kabiny telefoniczne i anteny, oraz inne podobne obiekty 
i urządzenia związane z tym uzbrojeniem terenu, 

4) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć ciągłą linię na rysunku planu rozdzielającą 
tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, 

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy – linia ograniczająca część terenu, na której dopuszcza się 
wznoszenie nadziemnych części budynków oraz określonych w ustaleniach planu 
nadziemnych części budowli; linia ta nie dotyczy: balkonów, wykuszy, gzymsów, okapów, 
zadaszeń nad wejściami do budynków, elementów odwodnienia, zdobień elewacji, 

6) planie - należy przez to rozumieć ustalenia niniejszego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, 

7) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć sumę powierzchni budynków w obrysie 
murów zewnętrznych, mierzonych przy gruncie, 

8) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć, że na danym terenie występują 
inne funkcje i formy zagospodarowania, które wzbogacają lub uzupełniają przeznaczenie 
podstawowe nie powodując z nim kolizji, 
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9) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć istniejący lub ustalony w planie 
sposób użytkowania terenów w obrębie obszaru wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, 
któremu winny być podporządkowane inne sposoby użytkowania określone jako 
dopuszczalne, 

10) przeznaczeniu zabronionym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie terenów, które 
jest kolizyjne lub wykluczające się z przeznaczeniem podstawowym ustalonym na danym 
terenie w planie, 

11) rysunku planu - należy przez to rozumieć załącznik graficzny do niniejszej uchwały w skali 
1:1000, 

12) terenie zabudowanym budynkiem – należy przez to rozumieć teren zajęty przez budynek 
ograniczony zewnętrznym obrysem ścian zewnętrznych w jego rzucie poziomym, 

13) terenach zabudowanych – należy przez to rozumieć tereny, oznaczone graficznie na 
rysunku planu, na których istnieje zabudowa do zachowania w procesie rozwoju miasta. Do 
terenów zabudowanych zalicza się również bezpośrednie otoczenie zabudowy, dojazdy, 
dojścia i zagospodarowanie, 

14) terenie – należy przez to rozumieć obszar ograniczony liniami rozgraniczającymi na rysunku 
planu i opisany symbolem, 

15) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miasta Wisły, 
16) użytkowaniu terenu - należy przez to rozumieć rzeczywistą lub planowaną funkcję terenu 

lub sposób jego wykorzystania, 
17) wolnostojących obiektach towarzyszących – należy przez to rozumieć budynki 

gospodarcze, garaże i wszelkiego rodzaju obiekty usługowe (typu: małe pawilony handlowe), 
które towarzyszą obiektom o funkcji podstawowej usługowej i mieszkaniowej, 

18) wskaźniku zabudowy – należy przez to rozumieć wartości określające procentowy udział 
powierzchni zabudowy budynków znajdujących się na danej działce lub terenie do całkowitej 
powierzchni działki lub terenu, 

19) tereny zalewowe – należy przez to rozumieć tereny zagrożeń powodziowych wynikające 
z dotychczas opracowanych dokumentów, raportów i opracowań oraz wiedzy historycznej, 

20) przepisy odrębne – należy przez to rozumieć przepisy ustaw i rozporządzeń 
obowiązujących na dzień uchwalenia planu, 

21) działka sąsiednia – należy przez to rozumieć działkę, która ma co najmniej jedną granicę 
wspólną z działką na której planowana jest zabudowa oraz jednocześnie ma zapewniony 
dostęp bezpośrednio z tej samej drogi publicznej lub wewnętrznej, 

22) nowy budynek – należy przez to rozumieć budynek, którego pozwolenie na budowę wydane 
zostanie na podstawie niniejszego planu. 

Rozdział 2.
PRZEPISY DOTYCZĄCE CAŁEGO OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM 

§ 3. 
Przeznaczenie podstawowe terenów 

Ustala się następujące przeznaczenia podstawowe terenów opisanych następującymi symbolami: 
1) MN1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na wysokości poniżej 550 m n.p.m. 
2) U – tereny zabudowy usługowej 
3) ZL – tereny zadrzewień 
4) ZC – tereny cmentarzy 
5) KD – tereny komunikacji, w tym: 

a) KDZ – publiczna droga klasy „zbiorcza” 
b) KDL – publiczna droga klasy „lokalna” 
c) KDD – publiczna droga klasy „dojazdowa” 
d) KDX – tereny ciągów pieszojezdnych 
e) KDW – tereny dróg wewnętrznych 
f) KDP – tereny parkingów 

6) WS – tereny wód powierzchniowych. 

§ 4. 
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

1. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów: 
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1) nakazuje się stosowanie dachów spadzistych, przy czym możliwa jest realizacja budynków 
z dachami płaskimi, 

2) kolorystyka dachów spadzistych musi być realizowana w gamie kolorów czerwieni, brązu 
i grafitu, 

3) zachowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie z oznaczeniami graficznymi na 
rysunku planu. 

2. Zabrania się realizacji: 
1) dachów budynków z przesunięciem poziomu połaci w kalenicy, 
2) ogrodzeń z prefabrykowanymi przęsłami betonowymi przy drogach publicznych. 

3. W granicach opracowania planu w ramach terenów położonych w liniach rozgraniczających 
dróg publicznych ustala się zakaz lokalizacji bilbordów i nośników reklamowych, dopuszcza się 
umieszczanie reklam na budynkach. 

4. Na terenach zabudowanych dopuszcza się możliwość rozbudowy, nadbudowy i przebudowy 
budynków istniejących oraz wymianę kubatury zgodnie z ustaleniami planu. 

§ 5. 
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

1. Dla obszaru znajdującego się w granicach otuliny Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego 
ustala się nakaz przestrzegania obowiązujących w tym zakresie rozporządzeń i uchwał. 

2. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego poprzez: 
1) nakaz stosowania proekologicznych paliw oraz zaopatrzenia w ciepło przy wykorzystaniu 

systemów charakteryzujących się brakiem lub minimalną emisją pyłu do powietrza, 
2) zachowanie ustalonych w planie wskaźników zabudowy i udziału powierzchni biologicznie 

czynnej, 
3) sposób postępowania z odpadami winien być zgodny z planami gospodarki odpadami 

i przepisami odrębnymi dotyczącymi tych zagadnień. 
3. W zakresie ochrony przed hałasem ustala się, że poziom dźwięku przenikającego do 

środowiska nie może przekraczać dopuszczalnych wartości określonych w przepisach 
odrębnych, przy czym tereny o symbolach MN1 należy traktować jako tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

4. Wzdłuż istniejących cieków wodnych i potoków ustala się konieczność zapewnienia pasów 
terenów o szerokości minimum 5,0 m dla możliwości prowadzenia robót remontowych 
i konserwacyjnych oraz ustala się zakaz lokalizacji ogrodzeń w odległości mniejszej niż 1,5 m 
od granic cieków i potoków. 

§ 6. 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

1. Ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków poprzez przepisy dotyczące 
obiektów zabytkowych nie wpisanych do rejestru zabytków. 

2. Ustala się zasady ochrony konserwatorskiej pokazanego na rysunku planu na terenie 
o symbolu L3MN1 domu murowanego przy ul. Siglany 3 jako zabytkowego wpisanego do 
gminnej ewidencji zabytków. 

3. Przedmiotem ochrony budynku, o którym mowa w ust. 2 są jego gabaryty, kształt dachu, 
historyczny rodzaj pokrycia, wystrój architektoniczny elewacji, historyczna stolarka okienna 
i drzwiowa, zabytkowe wyposażenie wnętrz oraz starodrzew w granicach parceli. 

4. Dla budynku wymienionego w ust. 2 dopuszcza się działania konserwacyjne i rewaloryzacyjne 
oraz przekształcenia mające na celu dostosowanie obiektu do współczesnych standardów 
użytkowych, pod warunkiem zachowania przepisów obowiązujących w zakresie ochrony 
wartości kulturowych obiektów i założeń. 

5. W granicach opracowania planu nie występują obiekty zabytkowe, strefy ochrony 
konserwatorskiej i stanowiska archeologiczne. 

6. Na terenach objętych planem nie ustala się obiektów, które mogą stanowić dobra kultury 
współczesnej. 

§ 7. 
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 
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1. W granicach opracowania planu przestrzeń publiczną stanowią drogi o symbolach KDZ, KDL, 
KDD i KDX . 

2. Rozmieszczenie elementów małej architektury na terenach dróg, o których mowa w ust. 1 musi 
uwzględniać podstawowe przeznaczenie dla komunikacji drogowej. 

3. W liniach rozgraniczających dróg o których mowa w ust. 1ustala się zakaz lokalizacji nośników 
reklamy, bilbordów i reklam. 

§ 8. 
Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości 

1. Dla obszaru objętego planem nie wyznacza się terenów wymagających obligatoryjnie scalania 
i podziału nieruchomości jako procesu organizowanego przez Miasto Wisła. 

2. Określa się zasady scalania i podziału nieruchomości przy zachowaniu minimalnej powierzchni 
działek dla zabudowy: 
1) na terenach o symbolach MN1 : 

a) dla zabudowy wolnostojącej 800 m2 , 
b) dla zabudowy bliźniaczej 600 m2 , 
c) dla zabudowy zwartej 300 m2 , 

2) na terenach o symbolach U – 2000 m2 
3. Określa się minimalną szerokość frontu działek dla zabudowy: 

1) dla zabudowy wolnostojącej 22,0 m, 
2) dla zabudowy bliźniaczej 18,0 m, 
3) dla zabudowy zwartej 9,0 m, 

4. Ustala się kąt położenia granic działek o których mowa w ust. 2 w stosunku do pasa drogowego 
w przedziale 50°÷90°. 

§ 9. 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 

1. W zakresie systemu komunikacji kołowej ustala się: 
1) możliwość zachowania istniejącej drogi o symbolu KDZ jako publicznej drogi zbiorczej, 
2) możliwość zachowania istniejących dróg o symbolach L2KDL, H1KDL÷H3KDL dla 

publicznych dróg lokalnych, 
3) możliwość realizacji nowej drogi lokalnej o symbolu L1KDL i H4KDL w liniach 

rozgraniczających o szerokości 25,0 m ÷ 45,0 m wraz z terenem parkingu zgodnie 
z rysunkiem planu, 

4) możliwość zachowania istniejących dróg o symbolach H1KDD, H2KDD i L1KDD dla 
publicznych dróg dojazdowych, 

5) możliwość realizacji nowych dróg dojazdowych o symbolach L2KDD w liniach 
rozgraniczających 10,0 m ÷ 25,0 m, 

6) możliwość zachowania istniejących ciągów pieszojezdnych o symbolach KDX , 
7) możliwość zachowania istniejących dróg wewnętrznych o symbolach KDW . 

2. Z zastrzeżeniem ust. 3 ustala się następujące minimalne szerokości terenów w liniach 
rozgraniczających dróg: 
1) dla drogi o symbolu KDZ – 25,0 m 
2) dla dróg o symbolach KDL – 12,0 m 
3) dla dróg o symbolach KDD – 10,0 m 
4) dla dróg o symbolach KDX – 6,0 m 
5) dla dróg o symbolach KDW – 5,0 m 

3. Dopuszcza się inną szerokość dróg o których mowa w ust. 2 zgodnie z ich wydzieleniem 
własnościowym i zgodnie z rysunkiem planu oraz przepisami odrębnymi w przedziale: 
1) dla drogi o symbolu KDZ –10,0 ÷ 30,0 m 
2) dla dróg o symbolach KDL – 8,0 m ÷ 25,0 m 
3) dla dróg o symbolach KDD – 6,0 m ÷ 12,0 m 
4) dla dróg o symbolach KDX i KDW – 4,0 m ÷8,0 m 

4. Ustala się następujące wskaźniki niezbędnych ilości miejsc parkingowych: 
1) dla obiektów handlowych – 15 miejsc na 1000 m2 powierzchni użytkowej, 
2) dla obiektów gastronomii i rozrywki – 30 miejsc na 100 miejsc konsumpcyjnych, 
3) dla zabudowy mieszkaniowej – 1 miejsce na 1 mieszkanie. 
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5. Miejsca parkingowe dla samochodów należy lokalizować w ramach terenów nowych inwestycji, 
na terenach o symbolach L1KDP i L2KDP oraz w ramach linii rozgraniczających drogi 
o symbolu H4KDL i L1KDL poza pasem drogowym tej drogi. 

6. W zakresie komunikacji rowerowej ustala się możliwość wydzielenia nowych tras i ścieżek 
rowerowych w liniach rozgraniczających dróg. 

§ 10. 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 

1. W zakresie przebiegu i lokalizacji infrastruktury technicznej ustala się: 
1) na obszarze objętym planem możliwość realizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

a także dojazdów potrzebnych do obsługi infrastruktury technicznej nad i podziemnej, 
2) na obszarze planu uwzględnienie istniejącej sieci i urządzeń infrastruktury technicznej wraz 

ze strefami izolacyjnymi określonymi odrębnymi przepisami, 
3) dopuszcza się modernizację, przebudowę i rozbudowę sieci i urządzeń, 
4) przebudowę sieci oraz budowę nowych sieci ustala się zgodnie z poniższymi zasadami: 

a) przebieg sieci winien być projektowany w liniach rozgraniczających dróg, 
b) inny przebieg dopuszcza się jedynie ze względów technologicznych, 

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się: 
1) możliwość zaopatrzenia w wodę z sieci wodociągowej, 
2) możliwość uzupełniającego poboru wody ze studni przydomowych pod warunkiem 

zachowania jakości wody odpowiadającej przepisom sanitarnym. 
3. W zakresie odprowadzania ścieków ustala się: 

1) z zastrzeżeniem pkt 2 odprowadzenie ścieków bytowych do ogólnomiejskiej kanalizacji 
sanitarnej, 

2) w przypadku braku możliwości rozwiązania, o którym mowa w pkt 1 możliwość gromadzenia 
ścieków w osadnikach z czasowym ich opróżnianiem. 

4. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się: 
1) dopuszcza się utrzymanie zaopatrzenia terenów objętych planem w gaz dostarczany 

sieciowo, 
2) możliwość zaopatrzenia terenów w gaz płynny, 
3) konieczność zachowania odległości budynków od istniejących gazociągów zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 
5. W zakresie zaopatrzenia w energię elektroenergetyczną ustala się: 

1) możliwość zachowania przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV wraz ze 
strefą ochronną pokazaną na rysunku planu, 

2) możliwość zachowania przebiegu napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego 
napięcia wraz ze strefą ochronną pokazaną na rysunku planu, 

3) możliwość zachowania przebiegu i możliwość rozbudowy istniejących linii napowietrznych 
niskiego napięcia z możliwością ich modernizacji, oraz możliwością realizacji nowych 
w formie napowietrznej i kablowej. 

6. W zakresie telekomunikacji ustala się możliwość realizacji sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 
jako inwestycji celu publicznego w ramach uzbrojenia poszczególnych terenów objętych 
planem. 

§ 11. 
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na 

podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego 
zagrożenia powodzią oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych 

1. W granicach występujących Głównych Zbiorników Wód Podziemnych nr 347 i 348 ustala się 
zakaz wprowadzania ścieków do gruntu oraz konieczność podłączenia zabudowy do 
projektowanej kanalizacji po jej realizacji. Do czasu realizacji kanalizacji sieciowej dopuszcza 
się gromadzenie ścieków w szczelnych zbiornikach, okresowo opróżnianych. 

2. Wyznacza się tereny zalewowe, pokazane graficznie na rysunku planu, dla których ustala się 
następujące zasady zabudowy i zagospodarowania: 
1) zakaz lokalizacji nowych budynków mieszkaniowych, 
2) możliwość powiększenia i urządzenia parkingów dla samochodów osobowych w poziomie 

terenu pod warunkiem zachowania odległości minimum 5,0 m od granic terenów 
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o symbolach L1WS i L2WS , oraz możliwość uzupełnienia zabudowy usługowej 
jednokondygnacyjnym budynkiem bez podpiwniczenia na terenie 
o symbolu L2U z zachowaniem nieprzekraczalnych linii zabudowy pokazanych na rysunku 
planu, 

3) konieczność zachowania w ramach poszczególnych działek minimum 15 % powierzchni 
biologicznie czynnej. 

3. Na obszarze objętym planem nie występują tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych. 
4. Na obszarze objętym planem nie występują złoża, obszary i tereny górnicze. 

§ 12. 
Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów 

1. Ustala się możliwość zachowania dotychczasowego urządzenia i użytkowania terenów do 
czasu ich zmiany zgodnie z ustaleniami planu. 

2. Na terenach o symbolach H4KDL i L1KDL ustala się możliwość urządzenia tymczasowego 
parkingu do czasu realizacji drogi planowanej na tym terenie. 

Rozdział 3.
PRZEPISY DLA ZBIORÓW TERENÓW O TYM SAMYM PRZEZNACZENIU 
- przeznaczenia dopuszczalne i zabronione, parametry i wskaźniki kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty 
obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy 

§ 13. 
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 dla zbiorów terenów o symbolach MN1 - zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej na wysokości poniżej 550 m n.p.m. ustala się: 
1) przeznaczenia dopuszczalne: 

a) obiekty i pomieszczenia usługowe i użyteczności publicznej, 
b) jednokondygnacyjne budynki gospodarcze oraz garaże o maksymalnie dwóch 

stanowiskach dla samochodów osobowych, 
c) dojazdy, place, miejsca parkingowe, 
d) ogrody, 
e) sieci infrastruktury technicznej, 
f) zachowanie istniejącej zabudowy zagrodowej i przekształcenie jej w kierunku gospodarstw 

agroturystycznych, 
2) przeznaczenia zabronione: 

a) wszelkiego rodzaju obiekty i użytkowania terenów, których funkcjonowanie może wpłynąć 
na zakłócenie spokoju lub stanu sanitarnego terenów mieszkaniowych, a w szczególności: 
obiekty i urządzenia produkcyjne, warsztaty kamieniarskie, stolarskie, ślusarskie, 
blacharskie, lakiernicze, punkty skupu złomu żelaznego i metali kolorowych oraz obiekty 
magazynowo-składowe, związane z produkcją rolną lub przechowywaniem płodów 
rolnych, dyskoteki, 

b) warsztaty naprawy i obsługi samochodów, stacje paliw, 
c) garaże i miejsca parkingowe dla samochodów ciężarowych, 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów: 
a) minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek: 

- 800 m2 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, 
- 600 m2 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej, 
- 1500 m2 dla pensjonatów, 

b) maksymalna wysokość zabudowy: 
- 10,5 m dla budynków jednorodzinnych, 
- 12,5 m dla domów wielorodzinnych i pensjonatów, 
- pozostała zabudowa – 15,0 m, 

c) konieczność realizacji dachów spadzistych z zastosowaniem kątów spadku połaci 
dachowych 200  450 oraz 200 ÷750 w przypadku realizacji dachu mansardowego, 

d) wysokość wolnostojących budynków gospodarczych i garaży nie może być większa niż 3,5 
m dla budynków z dachami płaskimi i 5,5 m dla budynków z dachami spadzistymi, 

e) maksymalny wskaźnik zabudowy nie może być większy niż 40 %, 
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f) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 40 %, 
g) konieczność zachowania nieprzekraczalnych linii zabudowy pokazanych na rysunku 

planu, 
h) budynki w zabudowie bliźniaczej realizowane w granicach własności z działką sąsiednią. 

2. Na terenach o symbolach H6MN1, H7MN1, L2MN1÷L6MN1 ustalone w ust. 1 dopuszczenia 
i wskaźniki urbanistyczne należy przyjmować łącznie z ustaleniami planów miejscowych 
obowiązujących na terenach do nich przylegających. 

§ 14. 
Tereny zabudowy usługowej 

Z zastrzeżeniem § 11 ust. 2 dla zbiorów terenów o symbolach U o podstawowym przeznaczeniu 
dla zabudowy usługowej ustala się: 

1) przeznaczenia dopuszczalne: 
a) mieszkania o ile stanowią część obiektu usługowego, budynki mieszkalne, oraz zabudowa 

wielorodzinna jako uzupełnienie przeznaczenia podstawowego terenów, 
b) obiekty i urządzenia usług publicznych, 
c) sieci infrastruktury technicznej, 
d) zieleń urządzona, zadrzewienia, trawniki, obiekty i urządzenia małej architektury, 

2) przeznaczenia zabronione: 
a) obiekty i urządzenia o funkcji produkcyjnej oraz wyłącznie magazynowej, 
b) obiekty i urządzenia produkcji rolniczej, zwierzęcej i ogrodniczej, 
c) obiekty i urządzenia obsługi komunikacji kołowej, 
d) place składowe, składowiska odpadów, 
e) parkingi, 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów: 
a) maksymalna wysokość zabudowy – 12,5 m 
b) maksymalny wskaźnik zabudowy nie może być większy niż 50%, 
c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki nie może być 

mniejszy niż 20 %, 
d) dla nowych budynków konieczność zachowania nieprzekraczalnych linii zabudowy 

pokazanych na rysunku planu. 

§ 15. 
Tereny zadrzewień 

Dla zbiorów terenów o symbolach ZL , których przeznaczenie podstawowe to zadrzewienia. 
Dla tych terenów ustala się: 

1) przeznaczenie dopuszczalne: 
a) istniejące dojazdy do nieruchomości, ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne i ścieżki 

spacerowe w miejscach wyznaczonych, 
b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 

2) przeznaczenie zabronione: 
a) wszelkiego rodzaju obiekty kubaturowe trwale związane z gruntem, za wyjątkiem 

budynków i budowli związanych z gospodarką leśną, 
b) drogi o trwałej nawierzchni, parkingi, utwardzone place. 

§ 16. 
Tereny cmentarzy 

1. Ustala się zachowanie, przeznaczenia i zagospodarowanie terenów cmentarza na terenie 
o symbolu L1ZC . 

2. Dopuszcza się możliwość przebudowy i rozbudowy istniejącej kaplicy do 100 % powierzchni 
zabudowy i kubatury istniejących w dniu uchwalenia planu, przy czym wysokość budynku nie 
może być zwiększona o więcej niż 4,5 m. 

§ 17. 
Tereny komunikacji 
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1. Ustala się tereny komunikacji drogowej oznaczone na rysunku planu symbolami: 
1) KDZ – dla drogi zbiorczej 
2) KDL – dla dróg lokalnych 
3) KDD – dla dróg dojazdowych, 
4) KDX – dla ciągów pieszojezdnych 
5) KDW – dla dróg wewnętrznych 

2. Dla dróg wymienionych w ust. 1 ustala się: 
1) przeznaczenie dopuszczalne:, 

a) wydzielenie parkingu w ramach linii rozgraniczających terenów 
o symbolach H4KDL i L1KDL , 

b) możliwość parkowania przykrawężnikowego na terenie o symbolu L2KDD , 
c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 
d) okazjonalne dojazdy do budynków drogami o symbolach KDW oraz dopuszczenie 

możliwości przejazdu tymi drogami pojazdów uprzywilejowanych, wymienionych 
w przepisach odrębnych, 

2) przeznaczenia zabronione - obiekty kubaturowe, 
3) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenów – zgodnie z przepisami odrębnymi. 

Rozdział 4.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA NIEKTÓRYCH TERENÓW 

§ 18. 
1. W przypadku budynków i ich części istniejących pomiędzy linią rozgraniczającą dróg 

a nieprzekraczalną linią zabudowy dopuszcza się możliwość rozbudowy pod warunkiem nie 
zmniejszania odległości tych budynków od krawędzi dróg. 

2. Na terenach zabudowanych dopuszcza się możliwość zwiększenia lub zmniejszenia 
parametrów i wskaźników zabudowy oraz zagospodarowania terenów w zakresie 10 % wartości 
wyliczonych na podstawie parametrów i wskaźników ustalonych w planie. 

3. Na terenach o symbolach WS przeznaczonych dla wód powierzchniowych ustala się zakaz 
realizacji wszelkich budynków, obiektów i urządzeń nie związanych z zapewnieniem spływu 
wód i ochroną przeciwpowodziową. 

Rozdział 5.
PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 19. 

Dla terenów objętych planem ustala się następujące stawki służące naliczaniu opłaty 
jednorazowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami): 

1) tereny o symbolach MN1 – 30 % 
2) tereny o symbolach U – 20 % 
3) pozostałe tereny objęte planem nie wymienione w pkt 1 i w pkt 2 – 5 %. 

§ 20. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i publikacji na 
stronie internetowej Urzędu Miasta Wisły. 

§ 21. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisły. 
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§ 22. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Wisły 

Janusz Podżorski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/208/2012

Rady Miasta Wisły

z dnia 23 lutego 2012 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/208/2012

Rady Miasta Wisły

z dnia 23 lutego 2012 r.

Zalacznik2.pdf
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UCHWAŁA NR XV/209/2012
RADY MIASTA WISŁY

z dnia 23 lutego 2012 r.

w sprawie: planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar 
„Wisła Czarne II” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 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) oraz art. 20 ust. 1, ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 z 2003 r. poz. 
717 ze zmianami), na wniosek Burmistrza Miasta Wisły po stwierdzeniu zgodności planu z ustaleniami 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wisły przyjętego 
Uchwałą Nr XIII/185/2011 Rady Miasta Wisły z dnia 22 grudnia 2011 r. 

RADA MIASTA WISŁY 
uchwala: 

PLAN MIEJSCOWY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBEJMUJĄCY 
OBSZAR „WISŁA CZARNE II” 

składający się z następujących rozdziałów zawierających następujące przepisy: 

ROZDZIAŁ 1 - PRZEPISY OGÓLNE: 
1. Przedmiot regulacji przepisami planu 
2. Definicje pojęć i terminów zastosowanych w tekście uchwały 

ROZDZIAŁ 2 - PRZEPISY DOTYCZĄCE CAŁEGO OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM 
1. Przeznaczenie podstawowe terenów 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 
6. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości 
7. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
9. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na 

podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na 
niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych 

10. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów 

ROZDZIAŁ 3 - PRZEPISY DLA ZBIORÓW TERENÓW O TYM SAMYM PRZEZNACZENIU – 
przeznaczenia dopuszczalne i zabronione, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności 
zabudowy: 
1. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na wysokości powyżej 550 m n.p.m. 
2. Tereny zabudowy domów wczasowych i pensjonatów 
3. Tereny zabudowy usługowej 
4. Tereny lasów i zadrzewień 
5. Tereny łąk i pastwisk 
6. Tereny wód powierzchniowych 
7. Tereny komunikacji 

ROZDZIAŁ 4 - PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE DLA NIEKTÓRYCH TERENÓW 

ROZDZIAŁ 5 - PRZEPISY KOŃCOWE 
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Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1. 
Przedmiot regulacji przepisami planu 

1. Przedmiotem regulacji przepisami planu są tereny o łącznej powierzchni około 18,5 ha 
obejmujące tereny w Wiśle - Czarne wskazane dla uzupełnienia istniejącej zabudowy 
mieszkaniowej i domów wczasowych i pensjonatów. 

2. Regulacje, o których mowa w ust. 1 wyrażone są przepisami określającymi przeznaczenie 
terenów i zasady ich zagospodarowania, ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, ochrony 
środowiska, dziedzictwa kulturowego, modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
i infrastruktury technicznej. 

3. Integralną częścią niniejszej uchwały jest załącznik graficzny Nr 1 w skali 1:1000 o nazwie 
„rysunek planu”, który obowiązuje w zakresie: 
1) granic opracowania planu, 
2) linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 

zagospodarowania, 
3) ustalonych symbolami literowymi sposobów przeznaczenia i użytkowania podstawowego 

terenów, 
4) nieprzekraczalnych linii zabudowy, 
5) oznaczenia terenów zabudowanych. 

4. Zastosowane na rysunku planu, o którym mowa w ust. 3 symbole cyfrowe i literowe oznaczają: 
1) oznaczenie literowe na początku symbolu – oznaczenie jednostki strukturalnej, 
2) oznaczenie cyfrowe – kolejny numer terenów w zbiorze przeznaczenia podstawowego 

wydzielonego liniami rozgraniczającymi w ramach jednostki strukturalnej objętej planem, 
3) oznaczenia literowe – przeznaczenie podstawowe terenu. 

5. Integralną częścią uchwały jest również załącznik Nr 2 o nazwie „Rozstrzygnięcia o sposobie 
realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do 
zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych”. 

6. Oznaczenia literowe, o których mowa w ust. 4 pkt 1 oznaczają położenie terenów w jednostce 
strukturalnej O – Czarne. 

§ 2. 
Definicje pojęć i terminów zastosowanych w tekście uchwały 

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o: 
1) dachu spadzistym – należy przez to rozumieć dach, którego nachylenie połaci dachowych 

jest większe niż 200 , 
2) dachu symetrycznym – należy przez to rozumieć dach o jednakowym kącie nachylenia połaci 

oraz kalenicy (kalenicach) biegnącej w osi (osiach) głównej bryły budynku, 
3) infrastrukturze technicznej – rozumie się przez to sieci uzbrojenia technicznego, w tym sieci 

wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne, ciepłownicze, 
telekomunikacyjne, w tym kabiny telefoniczne i anteny, oraz inne podobne obiekty 
i urządzenia związane z tym uzbrojeniem terenu, 

4) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć ciągłą linię na rysunku planu rozdzielającą 
tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, 

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy – linia ograniczająca część terenu, na której dopuszcza się 
wznoszenie nadziemnych części budynków oraz określonych w ustaleniach planu 
nadziemnych części budowli; linia ta nie dotyczy: balkonów, wykuszy, gzymsów, okapów, 
zadaszeń nad wejściami do budynków, elementów odwodnienia, zdobień elewacji, 

6) planie - należy przez to rozumieć ustalenia niniejszego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, 

7) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć sumę powierzchni budynków w obrysie 
murów zewnętrznych, mierzonych przy gruncie, 

8) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć, że na danym terenie występują 
inne funkcje i formy zagospodarowania, które wzbogacają lub uzupełniają przeznaczenie 
podstawowe nie powodując z nim kolizji, 
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9) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć istniejący lub ustalony w planie 
sposób użytkowania terenów w obrębie obszaru wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, 
któremu winny być podporządkowane inne sposoby użytkowania określone jako 
dopuszczalne, 

10) przeznaczeniu zabronionym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie terenów, które 
jest kolizyjne lub wykluczające się z przeznaczeniem podstawowym ustalonym na danym 
terenie w planie, 

11) rysunku planu - należy przez to rozumieć załącznik graficzny do niniejszej uchwały w skali 
1:1000, 

12) terenie zabudowanym budynkiem – należy przez to rozumieć teren zajęty przez budynek 
ograniczony zewnętrznym obrysem ścian zewnętrznych w jego rzucie poziomym, 

13) terenach zabudowanych – należy przez to rozumieć tereny, oznaczone graficznie na 
rysunku planu, na których istnieje zabudowa. Do terenów zabudowanych zalicza się również 
bezpośrednie otoczenie zabudowy, dojazdy, dojścia i zagospodarowanie, 

14) terenach zieleni urządzonej – należy przez to rozumieć każdy rodzaj ogólnodostępnej 
zieleni, 

15) terenach sportu i rekreacji – należy przez to rozumieć tereny wyznaczone do lokalizacji 
kubaturowych i terenowych obiektów służących uprawianiu sportu, rekreacji i wypoczynkowi, 
a także turystyce i krajoznawstwu, w tym także stanowiące bazę gastronomiczną, wraz 
z niezbędnymi urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi i technicznymi oraz funkcjami 
uzupełniającymi pozwalającymi na prawidłową organizację działalności podstawowej 
i obsługę użytkowników, 

16) terenie – należy przez to rozumieć obszar ograniczony liniami rozgraniczającymi na rysunku 
planu i opisany symbolem, 

17) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miasta Wisły, 
18) usługach publicznych – należy przez to rozumieć tereny i obiekty przeznaczone do 

pełnienia funkcji administracji publicznej, oświaty, zdrowia, opieki społecznej, kultury i kultu 
religijnego, 

19) użytkowaniu terenu - należy przez to rozumieć rzeczywistą lub planowaną funkcję terenu 
lub sposób jego wykorzystania, 

20) wolnostojących obiektach towarzyszących – należy przez to rozumieć budynki 
gospodarcze, garaże i wszelkiego rodzaju obiekty usługowe (typu: małe pawilony handlowe), 
które towarzyszą obiektom o funkcji podstawowej usługowej i mieszkaniowej, 

21) wskaźniku zabudowy – należy przez to rozumieć wartości określające procentowy udział 
powierzchni zabudowy budynków znajdujących się na danej działce lub terenie do całkowitej 
powierzchni działki lub terenu, 

22) osuwisko – należy przez to rozumieć warstwyk Q określone tak na Mapie Geologicznej 
Polski w skali 1:50000 ark. Wisła (iły, gliny, gliny z gruzem skalnym oraz głazami i blokami, 
pakiety osuniętego fliszu – koluwialne) oraz tereny określone w „Katalogu osuwisk 
województwa katowickiego” z 1975 r. jako osuwiska aktywne w momencie rejestracji, 
osuwiska zagrażające i osuwiska nieczynne bądź ustabilizowane, 

23) przepisy odrębne – należy przez to rozumieć przepisy ustaw i rozporządzeń 
obowiązujących na dzień uchwalenia planu, 

24) działka sąsiednia – należy przez to rozumieć działkę, która ma co najmniej jedną granicę 
wspólną z działką na której planowana jest zabudowa oraz jednocześnie ma zapewniony 
dostęp bezpośrednio z tej samej drogi publicznej lub wewnętrznej, 

25) nowy budynek – należy przez to rozumieć budynek, którego pozwolenie na budowę wydane 
zostanie na podstawie niniejszego planu. 
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Rozdział 2.

PRZEPISY DOTYCZĄCE CAŁEGO OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM 

§ 3. 
Przeznaczenie podstawowe terenów 

Ustala się następujące przeznaczenia podstawowe terenów opisanych następującymi symbolami: 
1) MN2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na wysokości powyżej 550 m n.p.m. 
2) MP – tereny zabudowy domów wczasowych i pensjonatów, 
3) U – tereny zabudowy usługowej 
4) ZL – tereny lasów i zadrzewień 
5) ZŁ – tereny łąk i pastwisk 
6) WS – tereny wód powierzchniowych 
7) KD – tereny komunikacji, w tym: 

a) KDD – tereny publicznych dróg klasy „dojazdowa” 
b) KDX – tereny ciągów pieszojednych 
c) KDW – tereny dróg wewnętrznych. 

§ 4. 
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

1. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów: 
1) nakazuje się stosowanie dachów spadzistych, przy czym możliwa jest realizacja budynków 

z dachami płaskimi, 
2) kolorystyka dachów spadzistych musi być realizowana w gamie kolorów czerwieni, brązu 

i grafitu, 
3) zachowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie z oznaczeniami graficznymi na 

rysunku planu. 
2. Zabrania się realizacji: 

1) dachów budynków z przesunięciem poziomu połaci w kalenicy, 
2) ogrodzeń z prefabrykowanymi przęsłami betonowymi przy drogach publicznych, 

3. W granicach opracowania planu ustala się zakaz lokalizacji bilbordów i nośników reklamowych, 
dopuszcza się umieszczanie reklam na budynkach. 

4. Na terenach zabudowanych dopuszcza się możliwość rozbudowy, nadbudowy i przebudowy 
budynków istniejących oraz wymianę kubatury zgodnie z ustaleniami planu. 

§ 5. 
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

1. W granicach planu występują następujące obszary podlegające ochronie na podstawie 
przepisów odrębnych: 
1) obszar Natura 2000 „Beskid Śląski” kod PLH 240005, 
2) Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego, 
3) Rezerwat „Wisła” 

2. Granice obszarów o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1÷3 pokazano graficznie na rysunku planu. 
3. Dla obszarów o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1÷3 należy respektować powołujące je 

rozporządzenia i uchwały. 
4. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego poprzez: 

1) nakaz stosowania proekologicznych paliw oraz zaopatrzenia w ciepło przy wykorzystaniu 
systemów charakteryzujących się brakiem lub minimalną emisją pyłu do powietrza, 

2) zakaz zabudowy w strefie do 20 m od granicy lasów, za wyjątkiem terenu 
o symbolu O3ZL od którego dopuszcza się zmniejszenie odległości do 10,0 m, 
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3) sposób postępowania z odpadami winien być zgodny z planami gospodarki odpadami 
i przepisami odrębnymi dotyczącymi tych zagadnień. 

5. W zakresie ochrony przed hałasem ustala się, że poziom dźwięku przenikającego do 
środowiska nie może przekraczać dopuszczalnych wartości określonych w przepisach 
odrębnych, przy czym: 
1) tereny o symbolach MN2 należy traktować jako tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, 
2) tereny o symbolach MP należy traktować jako tereny mieszkaniowo-usługowe. 

6. Wzdłuż istniejących cieków wodnych i potoków ustala się konieczność zapewnienia pasów 
terenów o szerokości minimum 5,0 m dla możliwości prowadzenia robót remontowych 
i konserwacyjnych oraz ustala się zakaz lokalizacji ogrodzeń w odległości mniejszej niż 1,5 m 
od granic cieków i potoków. 

§ 6. 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

1. W granicach opracowania planu nie występują obiekty zabytkowe, strefy ochrony 
konserwatorskiej i stanowiska archeologiczne. 

2. Na terenach o symbolach O4MP i O6MN2 istnieją budynki (ul. Słoneczna 1 i ul. Czarne 8) 
o wartościach kulturowych oznaczone graficznie na rysunku planu wymagające ochrony. 

3. Przedmiotem ochrony o której mowa w ust. 2 są gabaryty budynku, kształt dachu, wystrój 
architektoniczny elewacji, historyczna stolarka okienna i drzwiowa. 

4. Dla budynków wymienionych w ust. 2 dopuszcza się działania konserwacyjne i rewaloryzacyjne 
oraz przekształcenia mające na celu dostosowanie obiektu do współczesnych standardów 
użytkowych, pod warunkiem zachowania przepisów obowiązujących w zakresie ochrony 
wartości kulturowych obiektów i założeń. 

§ 7. 
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 

1. W granicach opracowania planu przestrzeń publiczną stanowią drogi o symbolach KDD i ciągi 
pieszojezdne o symbolach KDX . 

2. Rozmieszczenie elementów małej architektury na terenach przestrzeni dróg publicznych musi 
uwzględniać podstawowe przeznaczenie tych terenów dla komunikacji drogowej. 

3. W granicach terenów o których mowa w ust. 1 ustala się zakaz lokalizacji nośników reklamy, 
bilbordów i innych reklam. 

§ 8. 
Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości 

1. Dla obszaru objętego planem nie wyznacza się terenów wymagających obligatoryjnie scalania 
i podziału nieruchomości jako procesu organizowanego przez Miasto Wisła. 

2. Określa się zasady scalania i podziału nieruchomości przy zachowaniu minimalnej powierzchni 
działek dla zabudowy: 
1) na terenach o symbolach MN2 : 

a) dla zabudowy wolnostojącej 800 m2 , 
b) dla zabudowy bliźniaczej 600 m2 , 
c) dla zabudowy zwartej 300 m2 , 

2) na terenach o symbolach MP – 1500 m2 
3) na terenach o symbolach U – 2000 m2 

3. Określa się minimalną szerokość frontu działek dla zabudowy: 
1) dla zabudowy wolnostojącej 22,0 m, 
2) dla zabudowy bliźniaczej 18,0 m, 
3) dla zabudowy zwartej 9,0 m, 

4. Ustala się kąt położenia granic działek o których mowa w ust. 2 w stosunku do pasa drogowego 
w przedziale 50°÷90°. 

§ 9. 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
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1. W zakresie systemu komunikacji kołowej ustala się: 
1) możliwość zachowania istniejących dróg publicznych o symbolach KDD i KDX , 
2) możliwość zachowania istniejącej drogi o symbolu KDW jako drogi wewnętrznej, 

2. Z zastrzeżeniem ust. 3 ustala się następujące minimalne szerokości terenów w liniach 
rozgraniczających dróg: 
1) dla dróg o symbolach KDX – 6,0 m 
2) dla dróg o symbolach KDW – 5,0 m 

3. Dopuszcza się inną szerokość dróg o których mowa w ust. 2 zgodnie z ich wydzieleniem 
własnościowym i zgodnie z rysunkiem planu oraz przepisami odrębnymi w przedziale 4,0 ÷ 10,0 
m. 

4. Ustala się następujące wskaźniki niezbędnych ilości miejsc parkingowych: 
1) dla obiektów handlowych – 15 miejsc na 1000 m2 powierzchni użytkowej, 
2) dla obiektów gastronomii i rozrywki – 30 miejsc na 100 miejsc konsumpcyjnych, 
3) dla obiektów sportowo-rekreacyjnych – 50 miejsc na 100 użytkowników, 
4) dla domów wczasowych i pensjonatów – 30 miejsc na 100 miejsc noclegowych, 
5) dla mieszkań – 1 miejsce na mieszkanie. 

5. W zakresie komunikacji rowerowej ustala się możliwość wydzielenia nowych tras i ścieżek 
rowerowych w liniach rozgraniczających dróg. 

§ 10. 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 

1. W zakresie przebiegu i lokalizacji infrastruktury technicznej ustala się: 
1) na obszarze objętym planem możliwość realizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

a także dróg dojazdowych potrzebnych do obsługi infrastruktury technicznej nad 
i podziemnej, 

2) na obszarze planu uwzględnienie istniejącej sieci i urządzeń infrastruktury technicznej wraz 
ze strefami izolacyjnymi określonymi odrębnymi przepisami, 

3) dopuszcza się modernizację, przebudowę i rozbudowę sieci i urządzeń, 
4) przebudowę sieci oraz budowę nowych sieci ustala się zgodnie z poniższymi zasadami: 

a) przebieg sieci winien być projektowany w liniach rozgraniczających dróg, 
b) inny przebieg dopuszcza się jedynie ze względów technologicznych, 

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się: 
1) możliwość zaopatrzenia w wodę z sieci wodociągowej, 
2) możliwość uzupełniającego poboru wody ze studni przydomowych pod warunkiem 

zachowania jakości wody odpowiadającej przepisom sanitarnym, 
3) w obszarze strefy ochrony ujęć wody zachowanie przepisów zawartych w aktualnej decyzji 

ustanawiającej strefę (na dzień uchwalenia planu jest to decyzja Starosty Cieszyńskiego 
WZS 6210/35/99 z 09.11.1999 roku). 

3. W zakresie odprowadzania ścieków ustala się: 
1) z zastrzeżeniem pkt 2 odprowadzenie ścieków bytowych do ogólnomiejskiej kanalizacji 

sanitarnej, 
2) w przypadku braku możliwości rozwiązania, o którym mowa w pkt 1 możliwość gromadzenia 

ścieków w osadnikach z czasowym ich opróżnianiem, pod warunkiem zachowania przepisów 
wynikających z położenia terenów w strefie ochronnej ujęcia wody. 

4. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się: 
1) dopuszcza się utrzymanie zaopatrzenia terenów objętych planem w gaz dostarczany 

sieciowo, 
2) możliwość zaopatrzenia terenów w gaz płynny, 
3) konieczność zachowania odległości budynków od istniejących gazociągów zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 
5. W zakresie zaopatrzenia w energię elektroenergetyczną ustala się: 

1) możliwość zachowania przebiegu napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego 
napięcia wraz ze strefą ochronną, 

2) możliwość zachowania przebiegu i możliwość rozbudowy istniejących linii napowietrznych 
niskiego napięcia z możliwością ich modernizacji, oraz możliwością realizacji nowych 
w formie napowietrznej i kablowej. 

6. W zakresie telekomunikacji ustala się możliwość realizacji sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 
jako inwestycji celu publicznego w ramach uzbrojenia poszczególnych terenów objętych 
planem. 
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§ 11. 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na 
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na 

niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych 
1. W granicach występującego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 348 ustala się zakaz 

wprowadzania ścieków do gruntu oraz konieczność podłączenia zabudowy do projektowanej 
kanalizacji po jej realizacji. Do czasu realizacji kanalizacji sieciowej dopuszcza się gromadzenie 
ścieków w szczelnych zbiornikach, okresowo opróżnianych. 

2. W granicach planu występują strefy ochrony ujęcia wody pitnej ze zbiornika Wisła Czarne, 
pokazane graficznie na rysunku planu. Dla ochrony zasobów wód należy stosować ustalenia 
zawarte w § 10 ust 2 pkt 3. 

3. Na obszarze objętym planem nie występują obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi. 
4. Na obszarze objętym planem występują osuwiska, pokazane graficznie na rysunku planu 

uznane przez organ administracji geologicznej jako szczególnie niebezpieczne i jako tereny 
zdegradowane wymagające rekultywacji. 

5. Na terenach o których mowa w ust. 4 ustala się: 
1) zakaz zabudowy chyba, że przed przystąpieniem do zabudowy przeprowadzona będzie 

ocena warunków geologicznych w oparciu o stosowne dokumenty wynikające z przepisów 
odrębnych i zabudowa realizowana będzie zgodnie z tą oceną lub przeprowadzona będzie 
rekultywacja osuwisk jako terenów zdegradowanych, 

2) przekształcenie terenu jedynie w sposób zachowujący w maksymalnym stopniu naturalne 
ukształtowanie oraz nie generujący odtworzenia ruchów osuwiskowych, 

3) nakaz stosowania rozwiązań technicznych i technologicznych zapewniających stabilność 
podłoża w szczególności przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych i komunikacyjnych, 

4) nakaz takiego kształtowania powierzchni terenu, który nie spowoduje stagnacji wód 
opadowych, 

5) nakaz odprowadzania wód opadowych szczelnym systemem rowów, 
6) zakaz wprowadzania wód opadowych i ścieków bezpośrednio do gruntu, 
7) zagospodarowanie powierzchni biologicznie czynnej zielenią dobrze wiążącą grunt. 

6. Na obszarze objętym planem nie występują złoża, obszary i tereny górnicze. 

§ 12. 
Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów 

Ustala się możliwość zachowania dotychczasowego urządzenia i użytkowania terenów do czasu 
ich zmiany zgodnie z ustaleniami planu. 

Rozdział 3.
PRZEPISY DLA ZBIORÓW TERENÓW O TYM SAMYM PRZEZNACZENIU 

- przeznaczenia dopuszczalne i zabronione, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki 
intensywności zabudowy 

§ 13. 
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

Dla zbiorów terenów o symbolach MN2 - zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na wysokości 
powyżej 550 m n.p.m. z zastrzeżeniem § 11 ust. 4 i 5 ustala się: 

1) przeznaczenia dopuszczalne: 
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a) obiekty i pomieszczenia usługowe i użyteczności publicznej, 
b) jednokondygnacyjne budynki gospodarcze oraz garaże o maksymalnie dwóch 

stanowiskach dla samochodów osobowych, 
c) dojazdy, place, miejsca parkingowe, 
d) ogrody, 
e) sieci i obiekty infrastruktury technicznej, 
f) zachowanie istniejącej zabudowy zagrodowej i przekształcenie jej w kierunku gospodarstw 

agroturystycznych, 
2) przeznaczenia zabronione: 

a) wszelkiego rodzaju obiekty i użytkowania terenów, których funkcjonowanie może wpłynąć 
na zakłócenie spokoju lub stanu sanitarnego terenów mieszkaniowych, a w szczególności: 
obiekty i urządzenia produkcyjne, warsztaty kamieniarskie, stolarskie, ślusarskie, 
blacharskie, lakiernicze, punkty skupu złomu żelaznego i metali kolorowych oraz obiekty 
magazynowo-składowe, związane z produkcją rolną lub przechowywaniem płodów 
rolnych, dyskoteki, 

b) warsztaty naprawy i obsługi samochodów, stacje paliw, 
c) garaże i parkingi dla samochodów ciężarowych, 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów: 
a) maksymalna wysokość budynków nie może być większa niż 9,0 m, a budowli 15,0 m 
b) konieczność realizacji dachów spadzistych z zastosowaniem kątów spadku połaci 

dachowych 200  450 oraz 200 ÷750 w przypadku realizacji dachu mansardowego, 
c) wysokość wolnostojących budynków gospodarczych i garaży nie może być większa niż 3,5 

m dla budynków z dachami płaskimi i 5,5 m dla budynków z dachami spadzistymi, 
d) maksymalny wskaźnik zabudowy działki nie może być większy niż 40 %, 
e) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 40 %, 
f) konieczność zachowania nieprzekraczalnych linii zabudowy pokazanych na rysunku planu, 
g) budynki w zabudowie bliźniaczej realizowane w granicach własności z działką sąsiednią. 

§ 14. 
Tereny zabudowy domów wczasowych i pensjonatów 

Dla zbiorów terenów o symbolach MP w podstawowym przeznaczeniu dla zabudowy domów 
wczasowych i pensjonatów z zastrzeżeniem § 11 ust. 4 i 5 ustala się: 

1) przeznaczenia dopuszczalne: 
a) budynki usługowe i pomieszczenia usługowe handlu, gastronomii, zdrowia i odnowy 

biologicznej, 
b) usługi handlu, sportu administracji i gastronomii, hotele, 
c) mieszkania w formie domów wielorodzinnych lub domów jednorodzinnych oraz mieszkania 

jako uzupełnienie przeznaczenia podstawowego terenów, 
d) dojazdy, place, miejsca parkingowe, ścieżki rowerowe i chodniki, 
e) garaże i budynki gospodarcze, 
f) obiekty, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 
g) ogrody, trawniki, obiekty i urządzenia małej architektury, 
h) obiekty i urządzenia oraz tereny sportu i rekreacji, 

2) przeznaczenia zabronione: 
a) zabudowa zagrodowa, 
b) stacje paliw, 
c) bazy, składy i magazyny nie związane z prowadzoną na tej samej działce działalnością 

usługową, 
d) zespoły garaży boksowych, 
e) garaże i miejsca parkingowe dla samochodów ciężarowych, 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
a) w ramach działki przeznaczonej do zabudowy zachowanie co najmniej 40% powierzchni 

biologicznie czynnej, przy czym powierzchnia nowo wydzielonej działki nie może być 
mniejsza niż 1500 m2 , 
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b) konieczność dostosowania kształtu dachów dla nowych budynków do formy dachów 
budynków mieszkalnych istniejących na sąsiednich działkach, przy czym w sytuacji, gdy 
na działkach sąsiednich nie istnieją budynki, ustala się konieczność realizacji budynków 
z dachami spadzistymi, a w przypadku gdy na sąsiednich działkach istnieją budynki 
z dachami o kształtach różniących się, pozostawia się dowolność wyboru kształtu dachu 
nowego budynku, 

c) w przypadku realizacji dachów spadzistych konieczność stosowania kątów spadku połaci 
dachowych 200  450 oraz 200 ÷750 w przypadku realizacji dachu mansardowego, 

d) maksymalny wskaźnik zabudowy działki nie może być większy niż 50%, 
e) dla nowych budynków konieczność zachowania nieprzekraczalnych linii zabudowy 

pokazanych na rysunku planu, 
f) wysokość nowych budynków na terenach poniżej wysokości 550 m n.p.m. nie może być 

większa niż 14,5 m, a na terenach powyżej 550 m n.p.m. nie może być większa niż 12,5 
m, 

g) wysokość budowli nie może przekraczać 15,0 m. 

§ 15. 
Tereny zabudowy usługowej 

Z zastrzeżeniem § 11 ust. 4 i 5 dla zbiorów terenów o symbolach U o podstawowym 
przeznaczeniu dla zabudowy usługowej ustala się: 

1) przeznaczenia dopuszczalne: 
a) mieszkania o ile stanowią część obiektu usługowego, oraz budynki mieszkalne jako 

uzupełnienie przeznaczenia podstawowego terenów, 
b) obiekty i urządzenia usług publicznych, 
c) obiekty i sieci infrastruktury technicznej, 
d) zieleń urządzona, zadrzewienia, trawniki, obiekty i urządzenia małej architektury, 

2) przeznaczenia zabronione: 
a) obiekty i urządzenia o funkcji produkcyjnej oraz wyłącznie magazynowej, 
b) obiekty i urządzenia produkcji rolniczej, zwierzęcej i ogrodniczej, 
c) obiekty i urządzenia obsługi komunikacji kołowej, 
d) place składowe, składowiska odpadów, 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów: 
a) maksymalna wysokość budynków – 12,5 m i budowli 15,0 m, 
b) maksymalny wskaźnik zabudowy nie może być większy niż 50%, 
c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki nie może być 

mniejszy niż 20 %, 
d) dla nowych budynków konieczność zachowania nieprzekraczalnych linii zabudowy 

pokazanych na rysunku planu. 

§ 16. 
Tereny lasów i zadrzewień 

Dla zbiorów terenów o symbolach ZL , których przeznaczenie podstawowe to lasy i zadrzewienia. 
Dla tych terenów z zastrzeżeniem § 11 ust. 4 i 5 ustala się: 

1) przeznaczenie dopuszczalne: 
a) istniejące dojazdy do nieruchomości, ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne i ścieżki 

spacerowe w miejscach wyznaczonych, 
b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 

2) przeznaczenie zabronione: 
a) wszelkiego rodzaju obiekty kubaturowe trwale związane z gruntem, za wyjątkiem 

budynków i budowli związanych z gospodarką leśną, 
b) drogi o trwałej nawierzchni, parkingi, utwardzone place. 

§ 17. 
Tereny łąk i pastwisk 

Dla terenu o symbolu ZŁ o podstawowym przeznaczeniu dla łąk i pastwisk ustala się: 
1) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) zieleń niska, 
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b) ścieżki spacerowe, 
c) rolnicze wykorzystanie łąk i pastwisk, 
d) zalesienia i zadrzewienia, 
e) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej 

2) przeznaczenie zabronione: 
a) wszelkiego rodzaju budynki, obiekty i urządzenia, nie wymienione w pkt 1 lit. e, 
b) drogi o trwałej nawierzchni, parkingi, 
c) eksploatacja surowców, podnoszenie i obniżanie poziomu gruntu. 

§ 18. 

Tereny wód powierzchniowych 
Dla terenów o symbolach WS , których przeznaczenie podstawowe to wody powierzchniowe, 
ustala się: 

1) przeznaczenia dopuszczalne - urządzenia wodne oraz wszelkie urządzenia zmierzające do 
zachowania spływu, poprawy czystości oraz zwiększenia dotychczasowej retencji wód, 

2) przeznaczenia zabronione - wszelkiego rodzaju użytkowania poza wodami 
powierzchniowymi. 

§ 19. 
Tereny komunikacji 

1. Z zastrzeżeniem § 11 ust. 4 i 5 ustala się tereny komunikacji drogowej oznaczone na rysunku 
planu symbolami: 
1) KDD dla dróg dojazdowych, 
2) KDX dla ciągów pieszojezdnych, 
3) KDW dla dróg wewnętrznych. 

2. Dla dróg wymienionych w ust. 1 ustala się: 
1) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 
b) okazjonalne dojazdy do budynków drogami o symbolach KDW oraz dopuszczenie 

możliwości przejazdu tymi drogami pojazdów uprzywilejowanych, wymienionych 
w przepisach odrębnych, 

2) przeznaczenia zabronione - obiekty kubaturowe, 
3) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenów – zgodnie z przepisami odrębnymi. 

Rozdział 4.
PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE DLA NIEKTÓRYCH TERENÓW 

§ 20. 
1. W przypadku budynków i ich części istniejących pomiędzy linią rozgraniczającą dróg 

a nieprzekraczalną linią zabudowy dopuszcza się możliwość rozbudowy pod warunkiem nie 
zmniejszania odległości tych budynków od krawędzi dróg. 

2. Na terenach o symbolach O2MN2, O3MN2 i O10MN2 dopuszcza się możliwość zmniejszenia 
odległości budynków od granic lasów zgodnie z przepisami odrębnymi. 

3. Na terenach zabudowanych dopuszcza się możliwość zwiększenia lub zmniejszenia zmiany 
parametrów i wskaźników zabudowy oraz zagospodarowania terenów w zakresie 10 % wartości 
wyliczonych na podstawie ustalonych w planie parametrów i wskaźników. 

Rozdział 5.
PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 21. 
Dla terenów objętych planem ustala się następujące stawki służące naliczaniu opłaty 
jednorazowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami): 

1) tereny o symbolach MN2 – 30 % 
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2) tereny o symbolach U i MP – 20 % 
3) pozostałe tereny objęte planem nie wymienione w pkt 1 i w pkt 2 – 5 %. 

§ 22. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i publikacji na 
stronie internetowej Urzędu Miasta Wisły. 

§ 23. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisły. 

§ 24. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Wisły 

Janusz Podżorski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/209/2012

Rady Miasta Wisły

z dnia 23 lutego 2012 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/209/2012

Rady Miasta Wisły

z dnia 23 lutego 2012 r.

Zalacznik2.pdf
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UCHWAŁA NR XV/210/2012
RADY MIASTA WISŁY

z dnia 23 lutego 2012 r.

w sprawie zamiaru likwidacji jednostek budżetowych 

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

Rada Miasta Wisły 
uchwala co następuje: 

§ 1. Wyrazić zamiar likwidacji z dniem 31 sierpnia 2012 r. jednostek budżetowych - Przedszkola nr 1 w Wiśle, 
Przedszkola nr 3 w Wiśle oraz Przedszkola Integracyjnego w Wiśle. 

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Wisły. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Wisły 

Janusz Podżorski
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UCHWAŁA NR XV/211/2012
RADY MIASTA WISŁY

z dnia 23 lutego 2012 r.

w sprawie udzielenia odpowiedzi na wniosek przedsiębiorców zamierzających prowadzić działalność 
gastronomiczną w Parku Kopczyńskiego 

Na podstawie art. 242 § 1 oraz 244 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania 

Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późniejszymi zmianami) 

Rada Miasta Wisły, 
uchwala co następuje: 

§ 1. Udzielić odpowiedzi na pismo przedsiębiorców zamierzających prowadzić działalność gastronomiczną 
w Parku Kopczyńskiego 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 XV/211/2012  

Rady Miasta Wisły  

z dnia 23 lutego 2012 r. 

Przedsiębiorcy zamierzający prowadzić działalność gastronomiczną w Parku Kopczyńskiego 

OR. RM.0005.2.2012 

Rada Miasta uprzejmie informuje, że zgodnie z uchwałą Nr XXI/155/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku 
w sprawie zasad najmu lokali handlowo-gastronomicznych i dzierżawy „Pergoli” usytuowanych w Parku 
Kopczyńskiego dopuszcza się prowadzenie handlu na terenie Parku Kopczyńskiego w Wiśle wyłącznie 
w obiektach gastronomicznych będących własnością Miasta Wisły. 

Natomiast zgodnie z uchwałą Nr XIV/196/2012 z dnia 26 stycznia 2012 roku Rady Miasta Wisły 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, prowadzenie działalności gastronomicznej w Parku Kopczyńskiego może 
odbywać się na zasadach i w terminach określonych w tej uchwale, a miejsca do prowadzenia w/w działalności 
wskazuje inkasent opłaty targowej w porozumieniu z Wiślańskim Centrum Kultury. 
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UCHWAŁA NR XV/212/2012
RADY MIASTA WISŁY

z dnia 23 lutego 2012 r.

w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Przychodni Rejonowej 
w Wiśle dotyczące najmu nieruchomości położonej w Wiśle przy ul. Dziechcinka 4 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 
r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/, art. 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 pisma Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju 
Przychodni Rejonowej w Wiśle dotyczącego najmu nieruchomości położonej w Wiśle przy ul. Dziechcinka 4 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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SPRAWOZDANIE 
Z REALIZACJI WNIOSÓW PODJ ĘTYCH W 2011 ROKU PRZEZ KOMISJE STAŁE  

RADY MIASTA WISŁY 
wg. stanu na dzie ń 01.01.2012r. 

 
W 2011 ROKU KOMISJE RADY MIASTA WISŁY PODJ ĘŁY OGÓŁEM  51 WNIOSKÓW, Z 
CZEGO: 
49 WNIOSKÓW POZOSTAWAŁO W GESTII BURMISTRZA MIASTA 
1 WNIOSEK POZOSTAWAŁ W GESTII PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIASTA 
1 WNIOSEK POZOSTAWAŁ W GESTII PPRZEWODNICZĄCEJ KOMISJI KULTURY,  
                     TURYSTYKI, PROMOCJI I SPORTU 
 
WNIOSKI REALIZOWALY NAST ĘPUJĄCE REFERATY I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 
URZĘDU MIASTA 
MZEAS - MIEJSKI ZESPÓŁ EKONOMICZNO - ADMINISTRACYNY SZKÓŁ                                 8 WNIOSKÓW 
MSD - MIEJSKA SŁUŻBY DROGOWEJ                                                                                          7 WNIOSKÓW                           
PTKS - REFERAT PROMOCJI, TURYSTYKI, KULTURY I SPORTU                                             6 WNIOSKÓW 
WCK - WIŚLAŃSKIE CENTRUM KULTURY                                                                                   5 WNIOSKÓW 
FN - REFERAT FINANSOWY                                                                                                          5 WNIOSKÓW 
RGŚ - REFERAT ROZWOJU GOSPODARCZEGO I ŚRODOWISKA                                            5 WNIOSKÓW 
GPN - REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I NIERUCHOMOŚCI                                   5 WNIOSKÓW 
SO - REFARAT SPRAW OBYWATELSKICH I OBRONNYCH                                                        4 WNIOSKI 
GMK - REFERAT GOSPODRKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ                                            2 WNIOSKI 
MOPS - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ                                                                 2 WNIOSKI 
KSM – KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ                                                                                    1 WNIOSEK 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
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STAN REALIZACJI WNIOSKÓW: 

ZREALIZOWANE: 24 
CZĘŚCIOWO ZREALIZOWANE: 2 
W TRAKCIE RAELIZACJI: 19 
NIEZREALIZOWANE: 6 
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Lp. 

 
Data wniosku Treść wniosku 

 
Sposób realizacji 

 

 
Referat odpowiedzialny 

za realizacj ę 
Stan realizacji 

Komisja O światy, Zdrowia i Spraw Socjalnych 

1. 24.03.2011 

Zorganizowa ć dla rodziców 
uczniów szkół 
podstawowych i Gimnazjum 
spotkania z 
przedstawicielami Policji na 
temat problemów 
narkotykowych np. przy 
okazji wywiadówek. 
 

Wniosek w trakcie realizacji. 
Do szkół została przesłana informacja w tej sprawie, by przy 
okazji wywiadówek organizować takie spotkania z Policją. W 
części szkół takie spotkania już się odbyły. 

MZEAS 

2. 24.03.2011 

Zabezpieczy ć w bud żecie 
środki finansowe na 
wydłu żenie czasu pracy 
przedszkoli do 10 godzin 
dziennie. 
 

Wniosek zrealizowany.  
W wyniku przedyskutowania sprawy z dyrektorami 
poszczególnych przedszkoli w arkuszach organizacji na rok 
szkolny 2011/2012 ujęty został wydłużony czas pracy tych 
placówek o 2,5 godziny tygodniowo. W związku z tym w roku 
szkolnym 2011/2012 wszystkie przedszkola pracują od godz. 
6.30 do godz. 16.00. 

MZEAS/FN 

3. 21.04.2011 

Ustali ć opłaty za korzystanie 
z hali sportowej przy Zespole 
Szkół Nr 1 dla grup spoza 
gminy w wysoko ści ok. 100 
zł za pierwsz ą godzin ę i ok. 
80 zł za każdą następną, dla 
grup zamieszkałych na 
terenie Gminy Wisła w wieku 
powy żej przedziału 

Wniosek zrealizowany.  
Ustalenia przekazane do realizacji dyrektorowi Zespołu Szkół 
nr1. Opłaty są pobierane zgodnie z obowiązującym na Hali 
regulaminem przyjętym przez dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w 
Wiśle. 

MZEAS 

Strona 67
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: E79DEC92-2860-4DDA-88A3-900F3F90A19B. Podpisany



 4 

szkolnego (szkoły ponad 
gimnazjalnej)  w wysoko ści 
20 zł za godzin ę oraz zwolni ć 
z opłat Klub Sportowy Wisła 
– Ustronianka. 
 

4. 21.04.2011 

Poszerzy ć ofert ę badań, o 
inne badania profilaktyczne, 
w związku z zaplanowanymi 
badaniami 
mammograficznymi.  
Organizowa ć w nast ępnych 
latach, w ostatnim tygodniu 
czerwca akcj ę „Dni 
Zdrowia”, z szerok ą ofert ą 
badań profilaktycznych dla 
mieszka ńców. 
 

Wniosek w trakcie realizacji.  
 W 2012 roku badania mammograficzne będą realizowane w 
dwóch edycjach wg wstępnych uzgodnień jedna edycja w 
czerwcu, druga edycja w październiku. Co do pozostałych 
badań realizowanych w tym zakresie Urząd Miejski w Wiśle 
korzysta ze współpracy z Chrześcijańską Służbą Charytatywną.  

SO 

5. 19.05.2011 

Zamieścić w Echo Wisły 
informacj ę o mo żliwo ściach 
opieki nad dzie ćmi do lat 3 
wynikaj ących z nowej 
ustawy o opiece nad dzie ćmi 
do lat 3, w zwi ązku z 
uchwałami podj ętymi na 
sesji kwietniowej. 
 

Wniosek zrealizowany.  
Informacja zamieszczona w czerwcowym numerze Echo Wisły. MZEAS 

6. 22.06.2011 

Podjąć prace nad 
stworzeniem i realizacj ą 
projektu „ Świadomo ść i 
profilaktyka jako klucz 
zdrowego życia – Edukacja 
Prozdrowotna Mieszka ńców 

Wniosek w trakcie realizacji.  
We współpracy  z Panią Danuta Obracaj  w ramach programu 
operacyjnego Kapitał Ludzki opracowano i złożono w dniu 25 
października 2011r. wniosek  o dofinansowanie projektu  
Utworzenie Uniwersytetu  Dziecięcego w Wiśle. Wniosek 
przeszedł pozytywnie ocenę formalną.  Wniosek 

RGŚ 
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Wisły” finansowanego z 
Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki we 
współpracy z Pani ą mgr 
Danutą Obracaj. 

zarejestrowano  w Krajowym Systemie Informatycznym .   
 

7. 22.06.2011 

Zabezpieczy ć środki 
finansowe na zapewnienie 
dodatkowej opieki nad 
młodszymi dzie ćmi 
przebywaj ącymi w 
świetlicach szkolnych w 
godzinach popołudniowych 
od 13:00 do 15:00. 

Wniosek w trakcie realizacji. 
Aktualnie brak jest wolnych środków, które można by 
zaangażować. 
W ramach przyznanej puli godzin w arkuszach organizacji na 
działalność świetlic szkolnych szkoły mogą elastycznie ustalać 
godziny pracy świetlic, tak aby zapewnić opiekę w godzinach, 
kiedy jest duża frekwencja. 

Fn 

8. 22.09.2011 

Powierzy ć funkcj ę 
koordynatora programów 
profilaktyki szkolnej w celu 
zapewnienia wła ściwego 
poziomu i uatrakcyjnienia 
programów profilaktycznych 
we wszystkich szkołach 

Wniosek zrealizowany. 
 W związku z tym, że zadanie to dotyczy koordynacji i realizacji 
programów profilaktyki w szkołach od 01 stycznia 2012 roku 
funkcję koordynatora i jednostki nadzorującej realizację 
programów profilaktycznych w szkołach prowadził będzie 
Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół (zgodnie z 
Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2012 rok) 

SO 

9. 22.09.2011 

W miejskim programie 
profilaktyki na 2012 rok 
uwzgl ędni ć koszty 
przeprowadzenia analizy 
problemów uzale żnień i 
przemocy na terenie gminy. 

Wniosek zrealizowany.  
W Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2012 rok zostały uwzględnione środki na 
przeprowadzenie diagnozy problemów uzależnień i przemocy 
na terenie miasta Wisły. 

SO 

10. 22.09.2011 

Rozpozna ć wśród dzieci 
młodzie ży zapotrzebowanie 
na zorganizowanie w 
dolinach dodatkowych zaj ęć 
w szkołach, mi ędzy innymi 

Wniosek zrealizowany. 
Wystosowano do szkół ankietę, która zbadała zapotrzebowanie 
dzieci i młodzieży. Zajęcia Domu Kultury zostały dostosowane 
do przeprowadzonej ankiety. 

WCK 
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Klub Młodzie żowy, 
oferowanych przez Dom 
Kultury. W przypadku 
zainteresowania dostosowa ć 
ofert ę do potrzeb 
środowiskowych. 

11. 22.09.2011 

Podjąć działania maj ące na 
celu uruchomienie domu 
dziennego pobytu dla 
seniorów. 

Wniosek w trakcie realizacji. 
Zebrano ankiety osób chętnych do umieszczenia w domu 
dziennego pobytu. W oparciu o uzyskane dane  
sporządzona zostanie kalkulacja kosztów uruchomienia i 
funkcjonowania takiego domu i przedłożona będzie do 
wiadomości Komisji .  
Na posiedzeniu Komisji w m-cu grudniu 2011 roku 
,ustalono ,że materiały dotyczące Domu Dziennego 
Pobytu i zagadnienia z tym związane będą tematem 
posiedzenia komisji w m-cu maju br. ,co potwierdzono w 
przyjętym planie pracy Komisji na rok 2012. Przygotowane 
materiały przedstawione zostaną Komisji w stosownym 
terminie. 
 

WCK/MOPS 

12. 20.10.2011 
Zorganizowa ć w gimnazjum 
prelekcje dla uczniów na 
temat idei wolontariatu.  

Wniosek zrealizowany 
Temat poruszany był na lekcjach wychowawczych oraz w 
związku z WOŚP. 

MZEAS 

13. 20.10.2011 

Przedstawi ć możliwo ść 
świadczenia szerszego 
wolontariatu  
wolontariuszom 
zaangażowanym  przy akcji 
„Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy”. 
 

Wniosek w trakcie realizacji. 
Na spotkaniu wolontariuszy Wielkiej Orkiestry świątecznej 
Pomocy, organizowanym w dniu 21 grudnia 2011 roku 
,przedstawiono zagadnienia realizacji wolontariatu w 
mieście. 

MOPS 
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14. 17.11.2011 

Podjąć działania zmierzaj ące 
do przy wrócenia zaj ęć z 
gimnastyki korekcyjnej w  
szkołach w których takie 
zajęcia nie s ą prowadzone. 
 

Wniosek w trakcie realizacji.  
Sprawa zostanie przedyskutowana z dyrektorami szkół w 
okresie opracowywania i zatwierdzania arkuszy organizacji 
szkół na rok szkolny 2012/2013.   
 

MZEAS 

15. 17.11.2011 

 
W miar ę możliwo ści 
przeprowadza ć badania 
przesiewowe  wad postawy 
dzieci w   klasach 1-3. 
 

Wniosek w trakcie realizacji. 
Zostaną przeanalizowana finansowe i organizacyjne możliwości 
przeprowadzenia tych badań w ramach zaplanowanego na 
czerwiec tygodnia zdrowia w Wiśle. 

MZEAS 

Komisja Kultury, Turystyki, Promocji i Sportu 

1. 
15.02.2011 

Przy kolejnych zmianach 
bud żetowych uwzgl ędni ć 
dodatkowe środki na 
realizacj ę zadań sportowych 
w celu umo żliwienia 
ogłoszenia kolejnego 
konkursu grantowego.  

Wniosek w trakcie realizacji. 
Uchwałą Rady Miasta z dnia 28 kwietnia 2011 roku  
Nr VI/74/2011 przeznaczono dodatkowe 30 tys. PLN na 
wspieranie sportu. 

FN 

2. 15.02.2011 

Przeprowadzi ć rozmowy z 
Zarządem OSP Wisła 
Centrum w celu 
udost ępnienia sali na zaj ęcia 
sportowe dla UKS – sekcja 
Judo i Judidsu.  

Wniosek niezrealizowany. 
Rozmowy nie zostały przeprowadzone, ponieważ po rozmowie 
z Dyrektorem Zespołu Szkół nr 1 w Wiśle na zajęcia te została 
udostępniona sala gimnastyczna.   

SO 
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3. 
15.02.2011 

Przygotowa ć informacj ę o 
zadaniach realizowanych w 
szkołach w ramach karty 
nauczyciela oraz w ramach 
zajęć pozalekcyjnych 
finansowanych z bud żetu 
miasta.  

Wniosek zrealizowany.   
Wykaz zadań został przedstawiony Komisji. MZEAS 

4. 
22.03.2011 

Umieścić na stronie 
internetowej Wisły 
informacj ę o prowadzonym 
przez Miasto rejestrze 
obiektów hotelarskich. 
 

Wniosek zrealizowany. 
Rejestr został zamieszczony wraz z pełną informacją dotyczącą 
zasad i sposobu wpisu wpisów na listę obiektów świadczących 
usługi hotelarskie prowadzoną przez Burmistrza . 
 

PTS 

5. 
19.04.2011 

Przeanalizowa ć możliwo ść 
pobierania opłaty 
parkingowej na ul. 
Konopnickiej przez Klub 
Sportowy Wisła – 
Ustronianka 

Wniosek zrealizowany 
Ul. Konopnickiej jest drogą powiatową i wpływy za zajęcie pasa 
drogowego lub opłaty za miejsca parkingowe nie mogą być 
przekazane klubowi sportowemu Wisła Ustronianka 
 

MSD 

6. 
17.05.2011 

Zaprosi ć przedstawicieli 
Nadleśnictwa oraz 
Przewodnicz ących Zarz ądów 
Osiedli na nast ępną komisj ę 
w celu omówienia 
problemów turystyki na 
terenie lasów pa ństwowych 

Wniosek niezrealizowany. 
 

Przewodnicz ąca 
Komisji  

7. 
17.05.2011 

Podjąć temat budowy boiska 
ORLIK w Czarnym i Malince. 

Wniosek niezrealizowany. 
Propozycja Zarządu Osiedla w Wiśle Czarne wprowadzona 
została do propozycji budżetowej PTS. W związku z 
ograniczeniami finansowymi wniosek nie znalazł się w projekcie 
budżetu na rok 2012. 
W odpowiedzi na interpelację Radnego Jana Szalbota dot. 
wytyczenia boiska w miejscu dawnej szkółki leśnej, 

PTS 
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przedstawiona została RM wyjaśniająca, negatywna odpowiedź 
Nadleśnictwa Wisła – właściciela terenu. 
Długoletni plan finansowy nie zawiera wpisu dotyczącego 
budowy boiska Orlik w Wiśle Malince.  

8. 
17.05.2011 

Zakupi ć duży namiot na 
organizacj ę imprez miejskich  

Wniosek niezrealizowany. 
Propozycja Zarządu Osiedla w Wiśle Nowej Osadzie 
wprowadzona została do propozycji budżetowej PTS. W 
związku z ograniczeniami finansowymi wniosek nie znalazł się 
w projekcie budżetu na rok 2012.  
 

PTS 

9. 
18.10.2011 

Na Komisj ę styczniow ą 
przedstawi ć stan 
zaawansowania prac nad 
projektem MTB Beskidy oraz 
spraw ę dotycz ącą 
utworzenia tras rowerowych 
przy wyci ągach 
krzesełkowych w Wi śle 
 

Wniosek w trakcie realizacji. 
Do końca listopada br. Zorganizowano spotkanie z 
Nadleśnictwem Wisła, PTTK, wykonawcą dokumentacji tras 
rowerowych, przedsiębiorcami w sprawie prezentacji tras. 
W terenie za pomocą programu geoportal identyfikowane są 
działki i w adresy właścicieli po których przebiegać ma 6 pętli 
rowerowych. Realizacja projektu zaplanowana jest na 2012 i 13 
rok. 
 

PTS 

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów Miasta 

 
 
 

W roku 2011 Komisja nie podj ęła wniosków. 
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Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzegania Prawa  i Porz ądku Publicznego, 
Ochrony Środowiska, Le śnictwa i Rolnictwa 

1. 19.01.2011 
Zamontowa ć kamerę w 
Parku Kopczy ńskiego 
skierowan ą na plac zabaw  

Wniosek niezrealizowany.  
W roku 2011 w planie finansowym budżetu Urzędu Miasta 
Wisła zadanie takie nie było zaplanowane. Jednocześnie nie 
zdołano wygospodarować rezerwy finansowej aby zlecić 
realizacje w/w wniosku komisji.  
 

KSM 

2. 18.05.2011 

Dokończyć projekt 
odwodnienia Centrum Wisły 
i zabezpieczy ć środki 
finansowe potrzebne do jego 
realizacji  

Wniosek cz ęściowo zrealizowany. 
Opracowano koncepcję odwodnienia Centrum miasta Wisły. RGŚ 

3. 18.05.2011 

Wystąpić do Starosty 
Powiatu o udzielenie 
informacji czy ul. Czarne 
została uj ęta w planie 
remontów na rok 2011 oraz 
czy został zło żony wniosek 
do Marszałka o remont tej 
ulicy w ramach programu 
tzw. „schetynówek”. Jaki 
jest przewidywany termin 
realizacji projektu  

Wniosek zrealizowany 
W piśmie z dnia 13 07.2011 dyrektor PZDP w Cieszynie 
poinformował ,że w 2011r. planowane jest opracowanie przez 
PZDP projektu modernizacji ul Czarne na odc. ok. 3 km. 
Dopiero po opracowaniu projektu możliwe będzie ubieganie się 
o środki na dofinansowanie tego zadania. Termin realizacji 
projektu nie jest określony. 
 

MSD 
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4. 18.05.2011 

Rozpatrzy ć możliwo ść 
dostosowania chodnika po 
lewej stronie ul. Olimpijskiej 
(od strony „Startu”) na 
parking  

Wniosek zrealizowany 
Koncepcja urządzenia parkingu wzdłuż ul Olimpijskiej była 
dyskutowana i konsultowana z mieszkańcami w 2010r. Podjęta 
została decyzja o wyremontowaniu chodnika po prawej stronie 
ulicy i obecnie ze względu szerokość drogi nie ma możliwości 
parkowania pojazdów od strony „Startu”) 
 

MSD 

5. 21.09.2011 

Korespondencj ę kierowan ą 
do zarządów dróg składa ć 
zawsze w formie pisemnej. 
 

Wniosek zrealizowany 
Korespondencja kierowana jest w formie pisemnej, natomiast w 
sprawach wymagających pilnej interwencji informacje 
przekazywane są telefonicznie lub drogą elektroniczną. 
 

MSD 

6. 21.09.2011 

Na sesję październikow ą 
zaprosi ć Dyrektora Wydziału 
Komunikacji i Transportu 
Urzędu Marszałkowskiego, 
Dyrektora Zarz ądu Dróg 
Wojewódzkich, Dyrektora 
Zarządu Dróg Powiatowych  
 

Wniosek cz ęściowo zrealizowany. 
Zaproszenia zostały wysłane zgodnie z wnioskiem. Na sesji 
październikowej odczytano otrzymane odpowiedzi, gdyż goście 
nie dojechali. Postanowiono, że zaproszenia będą ponowione 
po uchwaleniu budżetów. 

PRM 

7. 21.09.2011 

Na najbli ższe posiedzenie 
Komisji Gospodarki, … 
przygotowa ć propozycj ę 
nowych inwestycji oraz 
kontynuacj ę już 
rozpocz ętych na drogach 
wojewódzkich i powiatowych 
oraz bie żącą 
korespondencj ę wraz z  
potwierdzeniami odbioru,  
prowadzon ą z zarządami 
dróg w sprawie bie żącego 
utrzymania dróg 

Wniosek zrealizowany 
Zostały wysłane pisma do ZDW w Katowicach i PZDP w 
Cieszynie odnośnie modernizacji dróg. Na podstawie 
uzyskanych informacji propozycje modernizacji dróg 
powiatowych i wojewódzkich w 2012r na terenie miasta zostały 
omówione na październikowym posiedzeniu Komisji 
Gospodarki.. ,natomiast informacje na temat prowadzonej 
korespondencji z zarządami dróg –za zgodą przewodniczącego 
Komisji Gospodarki -zostały przekazane ustnie na w/w 
posiedzeniu. 
 

MSD 
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8. 21.09.2011 

Rozpozna ć możliwo ść 
zakupu pojemników na żużel 
do umieszczenia na drogach 
gminnych oraz potrzebn ą 
ilość. 

Wniosek zrealizowany 
Zakup pojemników na żużel nie jest planowany w budżecie na 
2012r ze względu na wysokie koszty.(ok. 1000PLN za 
pojemnik) Miejsc składowania jest ok.150 
 

MSD 

9. 19.10.2011 

Znaleźć rozwi ązanie 
techniczne takie, żeby 
umo żliwiało podł ączenie 
dalszych posesji do sieci 
wodoci ągowej przez działk ę 
wnioskodawcy (Pana 
Poloka). 

Wniosek zrealizowany . 
W piśmie skierowanym do wnioskodawcy (wyrażenie zgody na 
wejście w teren nieruchomości stanowiącej własność gminy 
Wisła w związku z realizacją podłączenia do sieci 
wodociągowej)  nałożono obowiązek wyrażenia zgody na 
wejście w teren nieruchomości stanowiącej Jego własność 
umożliwiające ewentualne podłączenie dalszych posesji . 
(pismo nr GPN.6742.11.2011 z dnia 25.10.2011r) 
 

GPN 

10. 19.10.2011 

 
 
 
 
 
 
 
Wypłatami odszkodowa ń za 
drogi gminne z 
zastosowaniem stawki 30 zł 
za m2 objąć wszystkich 
wnioskodawców. 
 
 
 
 
 
 

Wniosek w trakcie realizacji . 
Odszkodowania wypłacane są w miarę posiadanych środków 
finansowych przeznaczonych w budżecie miasta na ten cel . 

GPN 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
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Komisja Rewizyjna 

 

1. 16.05.2011 

Rozważyć możliwo ść 
pobierania opłaty targowej 
przez inkasenta 
zatrudnionego w Urz ędzie 
i przekazywania dotacji 
jednostce kultury, w celu 
pomniejszenia kosztów 
związanych z 
odprowadzaniem           
podatku VAT  
(przeanalizowa ć wszystkie 
aspekty za i przeciw takiemu 
rozwi ązaniu) . 
 

Wniosek w trakcie realizacji. 
Projekt uchwały budżetowej na rok 2011 przewiduje zmianę 
rozliczeń z Wiślańskim Centrum Kultury. 
Na sesję grudniową skierowano projekt uchwały wskazujący 
osobę fizyczną jako inkasenta . 

FN 

2. 16.05.2011 

Rozważyć możliwo ść 
poszerzenia form informacji 
reklamuj ących imprezy 
organizowane przez WCK i 
Miasto. 
 

Wniosek w trakcie realizacji. 
Miasto w tej kwestii podejmuje następujące działania: 
- bieżąca Informacja w serwisie www.wisla.pl, Echo Wisły 
-kontakt z mediami (przesyłanie info, bezpośrednie relacje i 
zapowiedzi) 
- współpraca z serwisami informacyjnymi  
- banery internetowe, sitodrukowe 
- plakaty, ulotki, kalendarze 
Miasto zamierza kontynuować powyższe działania, i jak dotąd 
korzystać ze współpracy z bazą noclegową, gastronomiczną itd. 
W celu przekazywania informacji o wydarzeniach i imprezach 
 

PTS 
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3. 16.05.2011 

Zintensyfikowa ć działania 
mające na celu  
pozyskiwanie sponsorów 
przy organizacji imprez 
kulturalnych 

Wniosek w trakcie realizacji. 
Na większość imprez organizowanych przez WCK pozyskuje 
się sponsorów. 

WCK 

4. 19.09.2011 

Rozważyć możliwo ść zmiany 
inkasenta opłaty targowej z 
Wiślańskiego Centrum 
Kultury na osob ę fizyczn ą. 
 

Uchwała w trakcie realizacji. 
Projekt uchwały budżetowej na rok 2011 przewiduje zmianę 
rozliczeń z Wiślańskim Centrum Kultury. 
Na sesję grudniową skierowano projekt uchwały wskazujący 
osobę fizyczną jako inkasenta . 

FN 

5. 19.09.2011 

Zinwentaryzowa ć miejsca do 
rozwieszania plakatów na 
terenie miasta oraz ustali ć 
zasady dystrybucji 
informacji o wydarzeniach w 
mieście. 

Wniosek zrealizowany. 
Wiślańskie Centrum Kultury w piśmie nr WCK.0711/92/11 z 
dnia 7 listopada br.  przedstawiło miejsca do rozwieszania 
plakatów na terenie miasta oraz zasady dystrybucji informacji o 
wydarzeniach w mieście. 
 

WCK 

6. 19.09.2011 

Na październikowym 
posiedzeniu Komisji 
Rewizyjnej przedstawi ć w 
całości projekt „Poprawa 
Zagospodarowania Parku 
Kopczy ńskiego oraz 
Kompleksu Rekreacyjnego 
Jonidło”. 
 

Wniosek zrealizowany. 
Odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, na której 
został szczegółowy omówiony projekt „Poprawa 
Zagospodarowania Parku Kopczyńskiego oraz Kompleksu 
Rekreacyjnego Jonidło”. Komisja jednogłośnie przyjęła 
informację. 

RGŚ 
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7. 20.10.2011 

Na listopadowe posiedzenie 
komisji przygotowa ć mapk ę 
przedstawiaj ącą tereny 
miejskie na ul. Konopnickiej 
oraz zapisy w planie 
zagospodarowania 
przestrzennego dotycz ące 
tych terenów. 
 

Wniosek zrealizowany . 
Materiał w postaci załącznika graficznego i części opisowej 
dotyczącej zapisów w planie miejscowym zagospodarowania 
przestrzennego  przekazano do Komisji .  
(pismo nr GPN.7328.398/11 z dnia 08.11.2011r.) 

GPN 

8. 20.10.2011 

Przy zmianach uchwały nie 
zmienia ć formy konkursowej 
lub przetargowej przy 
dzier żawie nieruchomo ści 
zgodnie z zaleceniami 
pokontrolnymi RIO. 

 
Wniosek niezrealizowany.  
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Wisły 
Nr XX/269/2008 z dnia 27 maja 2088 roku w sprawie ustalenia 
minimalnej wysokości stawki opłaty z tytułu dzierżawy terenu 
stanowiącego własność Gminy Wisła, które gmina może 
wydzierżawić na prowadzenie działalności gospodarczej. 
przygotowany na Sesję Rady Miasta w miesiącu listopadzie  
2011 roku, został przedstawiony na posiedzeniu wspólnych 
komisji. Ostatecznie został wycofany z porządku obrad Sesji.  
Wobec faktu, że nie było zmiany uchwały obowiązują 
dotychczasowe zapisy dotyczące dzierżawy terenów w drodze 
konkursu.  
 

GMK 

9. 12.12.2011 

Przygotowywa ć 
comiesi ęcznie informacj ę ze 
stanu zaawansowania i 
wykonania inwestycji 
prowadzonych przez miasto.  
 
 
 

 
 
 
 
Wniosek w trakcie realizacji .   
Co miesiąc przygotowywane są sprawozdania ze stanu 
zaawansowania inwestycji. 
 
 
 
 
 

RGŚ 
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Wnioski podj ęte na wspólnych posiedzeniach komisji 

1. 22.01.2011 

Wystąpić do jednostek, które 
prowadz ą bieżący nadzór 
nad gospodark ą finansow ą 
Gminy z zapytaniem: czy jest 
możliwe dofinansowanie 
budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków dla 
gospodarstw domowych 
poło żonych w granicach 
aglomeracji (w rozumieniu 
ustawy Prawo Wodne). 
 

Wniosek zrealizowany. 
Wystąpiono z zapytaniem do RIO o zajęcie stanowiska w 
sprawie możliwości dofinansowania budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków położonych w aglomeracji. 
Przewodniczącemu Rady Miasta udzielono odpowiedzi na 
zapytanie numer pisma RGŚ.0717-8/11 z dnia 20.04.2011r. 

(Wniosek wspólny) 
RGŚ 

2. 
 

26.04.2011 

Wnioski o przekazanie 
nieruchomo ści pod drogi za 
cenę 30 zł za m 2 traktowa ć 
jako priorytetowe 

Wniosek w trakcie realizacji . 
Odszkodowania wypłacane są w miarę posiadanych środków 
finansowych przeznaczonych w budżecie miasta na ten cel . 

(Wniosek wspólny) 
 
GPN 

Strona 80
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: E79DEC92-2860-4DDA-88A3-900F3F90A19B. Podpisany



 17 

3. 26.04.2011 

Opracowa ć koncepcje 3 
rozwi ązań: 
1. Podział terenu na 2 cz ęści: 
handlow ą i dworcow ą, z 
możliwo ścią wykupienia 
części dworcowej przez 
miasto. 
2. Odkupienie cz ęści 
dworcowej po wybudowaniu 
przez Intermarche. 
3. Przyjęcie koncepcji 
przedstawionej na 
posiedzeniu komisji przez 
Intermarche przy 
zapewnieniu w umowie, 
wieloletniego, nieodpłatnego 
korzystania przez miasto z 
dworca. 

Wniosek  w trakcie realizacji . 
Przyjęto koncepcję opisaną w pkt 3 .  Aktualnie trwają prace 
nad zmianą planu miejscowego zagospodarowania 
przestrzennego . Zawarcie umowy na korzystanie z dworca 
autobusowego może nastąpić po opracowaniu i uchwaleniu 
nowego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego 
zgodnie z wnioskiem inwestora zaakceptowanym przez Radę 
Miasta Wisły . 

(Wniosek wspólny) 
GPN 

4. 24.05.2011 

Wyrazi ć zgodę na handel w 
Parku Kopczy ńskiego 
podczas 4 imprez: Wisła 
Adamowi Małyszowi, 
Tydzień Kultury Beskidzkiej, 
Dożynki, Piknik Country – 
bez ogranicze ń ilościowych 

Wniosek zrealizowany. 
Handel odbywał się w Parku podczas wymienionych imprez. 
 

(Wniosek wspólny) 
WCK 
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5. 24.05.2011 

Podjąć działania maj ące na 
celu poszerzenie oferty 
imprezy „Wisła Adamowi 
Małyszowi” o atrakcje na 
drugi dzie ń – niedziel ę 

Wniosek zrealizowany. 
Zgodnie z propozycjami Komisji RM w ramach w/w imprezy, 
dnia 19.06.2011 zorganizowano Dzień Folklorystyczny, w 
trakcie którego w amfiteatrze im. St. Hadyny koncertował 
gościnnie Chór Wójtów i Burmistrzów z Kątów Wrocławskich, 
Zespół Regionalny Wisła, Kapela Torka oraz Zespół Równica. 
Koncert był bezpłatny, na zasadach imprezy masowej.  
Na sugestię Komisji RM referat Promocji Turystyki i Sportu 
zorganizował i przeprowadził turystyczną grę terenową 
„Zdobądź Wisłę dla Adama Małysza” do której włączyły się 
jednostki prowadzące atrakcje Turystyczne związane z 
sukcesami skoczka.  
Również za sugestią Komisji RM skierowano do ponad 
sześćdziesięciu lokalnych przedsiębiorców oferty współpracy i 
sponsoringu w ramach organizacji imprezy. 
 

(Wniosek wspólny) 
PTS 

6. 27.09.2011 

Ogłosi ć przetarg na 
dzier żawę restauracji „Dom 
Zdrojowy” na okres 10 lat 
łącznie z sal ą widowiskow ą 

Wniosek zrealizowany. 
Przetarg został ogłoszony. Termin składania ofert 30.11.2011 
godz. 10.00. 

(Wniosek wspólny) 
GMK 

7. 27.09.2011 

Na najbli ższej sesji 
przedstawi ć informacj ę, na 
których drogach b ędzie 
uzupełniana masa asfaltowa 
między płytami JUMB – w 
związku ze zmian ą w 
bud żecie. 

Wniosek zrealizowany 
Informacja dot. dróg, na których między płytami drogowymi 
została wbudowana masa asfaltowa przedstawiona była na 
wrześniowej sesji Rady Miasta. 
 
 

(Wniosek wspólny) 
MSD 

8. 27.09.2011 

Terminy organizowanych 
spotka ń z mieszka ńcami, w 
których powinni bra ć udział 
radni, prosz ę uzgadnia ć z 
radnymi z danych zarz ądów 
osiedli 

Wniosek w trakcie realizacji. 
Wniosek został skierowany do wszystkich referatów i jednostek 
organizacyjnych. 

(Wniosek wspólny) 
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SPRAWOZDANIE 
Z REALIZACJI UCHWAŁ RADY MIASTA WISŁY 

PODJĘTYCH W 2010 ROKU (OD POCZATKU KADENCJI) 
wg. stanu na dzie ń 01.01.2012r. 

 
W 2010 ROKU RADA MIASTA WISŁY VI KADENCJI PODJ ĘŁA OGÓŁEM  17 UCHWAŁ.  
 
UCHWAŁY REALIZOWALY NAST ĘPUJĄCE REFERATY I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 
URZĘDU MIASTA 
 
OR - REFERAT ORGANIZACYJNY                                                                                              10 UCHWAŁ 
FN - REFERAT FINANSOWY                                                                                                          4 UCHWAŁY 
RGŚ - REFERAT ROZWOJU GOSPODARCZEGO I ŚRODOWISKA                                            1 UCHWAŁA 
SO - REFARAT SPRAW OBYWATELSKICH I OBRONNYCH                                                        1 UCHWAŁA 
GPN - REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I NIERUCHOMOŚCI                                   1 UCHWAŁA 
 
STAN REALIZACJI UCHWAŁ: 

ZREALIZOWANE: 17 
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lp. 

 

nr uchwały 
data w sprawie: 

 
Referat, 

jednostka 
realizuj ąca 

 

 
stan realizacji 

 

Sesja Nr I – 02.12.2010r. 

1.  
I/1/2010 
02.12.2010 
 

przyjęcia regulaminu głosowania wyboru 
radnego na Przewodniczącego Rady 
Miasta Wisły 
 

OR Uchwała zrealizowana 
Regulamin został przyjęty. 

2.  
I/2/2010 
02.12.2010 
 

wyboru Przewodniczącego Rady Miasta 
Wisły 
 

OR 
Uchwała zrealizowana 
Dokonano wyboru Przewodniczącego Rady Miasta, którym został 
radny Janusz Podżorski. 

3.  
I/3/2010 
02.12.2010 
 

przyjęcia regulaminu głosowania wyboru 
radnego na Wiceprzewodniczącego 
Rady Miasta Wisły 
 

OR Uchwała zrealizowana 
Regulamin został przyjęty. 

4.  
I/4/2010 
02.12.2010 
 

wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta 
Wisły 
 

OR 
Uchwała zrealizowana 
Dokonano wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta, którym 
została radna Barbara Koczwara. 

5.  
I/5/2010 
02.12.2010 
 

powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 
Wisły 
 

OR 

Uchwała zrealizowana 
Komisja Rewizyjna w 5-cio osobowym składzie została powołana. 
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6.  
I/6/2010 
02.12.2010 
 

dokonania wyboru Przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej 
 

OR 

Uchwała zrealizowana 
Dokonano wyboru Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, którą 
została radna Joanna Nogowczyk. 

7.  
I/7/2010 
02.12.2010 
 

powołania składów osobowych stałych 
komisji Rady Miasta 
 

OR Uchwała zrealizowana 
Składy osobowe komisji zostały zatwierdzone. 

Sesja Nr II – 14.12.2010r.  

8.  
II/8/2010 
14.12.2010 
 

złożenia ślubowania przez Burmistrza Miasta 
Wisły Pana Jana Poloczka 
 

OR Uchwała zrealizowana 
Burmistrz złożył ślubowanie. 

9.  
II/9/2010 
14.12.2010 
 

ustalenia wysokości wynagrodzenia 
Burmistrza Miasta 
 

OR Uchwała zrealizowana 
Wynagrodzenie zostało ustalone. 

10.  
II/10/2010 
14.12.2010 
 

zmian w budżecie na 2010r. 
 

FN 
Uchwała zrealizowana 
Wprowadzono aktualizacje planów finansowych. 
 

11.  
II/11/2010 
14.12.2010 
 

zmiany uchwały Rady Miasta Wisły Nr 
LI/640/2010 z dnia 28 października 2010r. w 
sprawie określenia inkasentów i wysokości 
wynagrodzenia za inkaso w opłacie 
miejscowej na rok 2011 
 

FN 

Uchwała zrealizowana 
Rozwiązano umowy z odwołanymi inkasentami, zawarto umowę z 
nowym inkasentem. 
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12.  
II/12/2010 
14.12.2010 
 

przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej 
miasta Wisły 
 

FN Uchwała zrealizowana 
 

13.  
II/13/2010 
14.12.2010 
 

przyjęcia budżetu miasta Wisły na 2011r. 
 FN 

 
Uchwała zrealizowana 
Przekazano do publikacji w Dzienniku Urzędowym, zatwierdzono 
plany finansowe jednostek budżetowych. 
 

14.  
II/14/2010 
14.12.2010 
 

taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
na terenie miasta Wisły na okres od 
01.02.2011r. do 31.01.2012r. 
 

RGŚ 

 
Uchwała zrealizowana 
(przekazano do przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego) 

15.  
II/15/2010 
14.12.2010 
 

wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego 
Sądu Administracyjnego w Warszawie od 
wyroku Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Gliwicach 
 

GPN 
Uchwała zrealizowana  
Skarga Kasacyjna została wniesiona do Naczelnego Sadu 
Administracyjnego w Warszawie , w grudniu 2010r. 

16.  
II/16/2010 
14.12.2010 
 

powierzenia gminie Bielsko-Biała w 2011r. 
zadania publicznego w zakresie profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholowych 
 

SO Uchwała zrealizowana   

17.  
II/17/2010 
14.12.2010 
 

zawiadomienia Kancelarii Adwokackiej S.C. 
oraz Wojewody Śląskiego o niezałatwieniu 
sprawy w terminie 

 

OR/ 
Przewodni
czący RM 

Uchwała zrealizowana 
Zawiadomienia zostały przekazane. 
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SPRAWOZDANIE 
Z REALIZACJI UCHWAŁ RADY MIASTA WISŁY 

PODJĘTYCH W 2011 ROKU 
wg. stanu na dzie ń 01.01.2012r. 

 
W 2011 ROKU RADA MIASTA WISŁY PODJ ĘŁA OGÓŁEM   178  UCHWAŁ, Z CZEGO: 
125 UCHWAŁ POZOSTAWAŁO W GESTII BURMISTRZA MIASTA 
  50 UCHWAŁ POZOSTAWAŁO W GESTII PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIASTA 
 3 UCHWAŁY POZOSTAWAŁY W GESTII PPRZEWODNICZĄCEJ KOMISJI REWIZYJNEJ 
 
UCHWAŁY REALIZOWALY NAST ĘPUJĄCE REFERATY I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 
URZĘDU MIASTA 
OR - REFERAT ORGANIZACYJNY                                                                                              66 UCHWAŁ 
FN - REFERAT FINANSOWY                                                                                                       45 UCHWAŁ 
RGŚ - REFERAT ROZWOJU GOSPODARCZEGO I ŚRODOWISKA                                         14 UCHWAŁ 
SO - REFARAT SPRAW OBYWATELSKICH I OBRONNYCH                                                     14 UCHWAŁ 
GPN - REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I NIERUCHOMOŚCI                                11 UCHWAŁ 
MZEAS - MIEJSKI ZESPÓŁ EKONOMICZNO - ADMINISTRACYNY SZKÓŁ                                8 UCHWAŁ 
PTKS - REFERAT PROMOCJI, TURYSTYKI, KULTURY I SPORTU                                             6 UCHWAŁ 
GMK - REFERAT GOSPODRKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ                                            4 UCHWAŁY 
WCK - WIŚLAŃSKIE CENTRUM KULTURY                                                                                   4 UCHWAŁY 
MOPS - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ                                                                 3 UCHWAŁY 
MBP - MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA                                                                                    2 UCHWAŁY 
MSD - MIEJSKA SŁUŻBY DROGOWEJ                                                                                          1 UCHWAŁA 
NIEKTÓRE UCHWAŁY BYŁY REALIZOWANE PRZEZ KILKA REFERATÓW. 
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STAN REALIZACJI UCHWAŁ: 
ZREALIZOWANE: 148 
W TRAKCIE RAELIZACJI: 23 
UCHYLONE LUB WSZCZĘTO POSTĘPOWANIE: 5 
STRACIŁY MOC: 2 
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lp. 

 

nr uchwały 
data w sprawie: 

 
Referat, 

jednostka 
realizuj ąca 

 

 
stan realizacji 

 

Sesja Nr III – 27.01.2011r. 

18. 
III/18/2011 
27.01.2011 
 

przyjęcia informacji na temat stanu 
zaawansowania i przygotowania zadań 
inwestycyjnych ujętych w załączniku 
„Wydatki majątkowe w budżecie miasta na 
rok 2011”. 

RGŚ Uchwała zrealizowana 

19. 
III/19/2011 
27.01.2011 
 

zmiany uchwały Rady Miasta Wisły Nr 
V/51/2007 z dnia 01 marca 2007 roku w 
sprawie wieloletniego planu rozwoju i 
modernizacji urządzeń wodociągowych i 
urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych 
na obszarze Gminy Wisły, 

RGŚ Uchwała zrealizowana . 
Przekazano do przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. 

20. 
III/20/2011 
27.01.2011 
 

zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta na 
2011 r. 

OR/ 
Przewodni
czący RM 

Uchwała zrealizowana 
Plan pracy Rady Miasta przyjęto do realizacji. 

21. 
III/21/2011 
27.01.2011 
 

zatwierdzenia planu pracy Komisji 
Rewizyjnej na 2011r. 

OR/ 
Przewodni

cząca 
Komisji 

Rewizyjnej  

Uchwała zrealizowana 
Plan pracy Komisji Rewizyjnej przyjęto do realizacji. 

22. 
III/22/2011 
27.01.2011 
 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
miasta Wisły na lata 2011-2018 FN Uchwała zrealizowana 
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23. 
III/23/2011 
27.01.2011 
 

zmian w budżecie miasta Wisły na 2011r FN Uchwała zrealizowana 
Wprowadzono aktualizacje planów finansowych. 

24. 
III/24/2011 
27.01.2011 
 

zmiany uchwały Rady Miasta Wisły nr 
LI/636/2010 z dnia 28 października 2010r. w 
sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości, od budynków, 
budowli i gruntów na rok 2011 oraz zwolnień 
w podatku, 

FN Uchwała zrealizowana 
Uwzgledniono zmianę. 

25. 
III/25/2011 
27.01.2011 
 

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

FN Uchwała zrealizowana 
Udostępniono wzory formularzy. 

26. 
III/26/2011 
27.01.2011 
 

ustanowienia oraz określenia warunków, 
zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i 
pozbawiania oraz wysokości stypendiów 
sportowych oraz nagród sportowych dla 
zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki 
we współzawodnictwie międzynarodowym 
lub krajowym rangi Mistrzostw Polski, 

PTS 
Wojewoda Śląski wszcz ął post ępowanie, które umorzył po 
podj ęciu przez Rad ę Miasta Wisły uchwały Nr  VI/75/2011 w 
dniu 28 kwietnia 2011 roku. 

27. 
III/27/2011 
27.01.2011 
 

zatwierdzenia realizacji projektu PN. 
„komputer jest dobry na wszystko” złożonego 
do konkursu ogłoszonego przez Marszałka 
Województwa Śląskiego w ramach Priorytetu 
IX, działanie 9.5 programu operacyjnego 
Kapitał Ludzki, 

RGŚ 

 
Uchwała zrealizowana. 
Przekazano do Urzędu Marszałkowskiego celem podpisania umowy 
o dofinansowanie projektu. 

28. 
III/28/2011 
27.01.2011 
 

odwołania i powołania przedstawiciela 
Miasta Wisły do Zgromadzenia wspólników 
Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Spółka z 
o.o. w Ustroniu, 

OR 

 
 
Uchwała zrealizowana 
 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: E79DEC92-2860-4DDA-88A3-900F3F90A19B. Podpisany Strona 90



 9 

29. 
III/29/2011 
27.01.2011 
 

upoważnienia przedstawiciela do 
reprezentowania Miasta Wisły w 
Stowarzyszeniu Rozwoju i Współpracy 
Regionalnej „Olza” w Cieszynie 

OR 

 
 
Uchwała zrealizowana  

30. 
III/30/2011 
27.01.2011 
 

upoważnienia przedstawiciela do 
reprezentowania Miasta Wisły w 
„Stowarzyszeniu Samorządowym Ziemi 
Cieszyńskiej”, 

OR 

 
 
Uchwała zrealizowana  

31. 
III/31/2011 
27.01.2011 
 

wydzielonych rachunków, na których 
gromadzone są dochody szkół i przedszkoli 
prowadzonych przez Gminę Wisła, 

MZEAS 

Uchwała jest realizowana.  
Placówki otrzymały kopie uchwały. Zgodnie z uchwałą każda 
placówka może gromadzić środki np. z darowizn i przeznaczać je 
na cel wskazany w uchwale. 

32. 
III/32/2011 
27.01.2011 
 

zmiany uchwały Rady Miasta Wisły nr 
LI/640/2010 z dnia 28 października 2010r. W 
sprawie: określenia inkasentów i wysokości 
wynagrodzenia za inkaso w opłacie 
miejscowej na rok 2011 

FN Uchwała zrealizowana 
Zaktualizowano umowy zlecenia z inkasentami. 

33. 
III/33/2011 
27.01.2011 
 

zmiany uchwały Rady Miasta Wisły z 
dnia 28 października 2010 r. nr 
LI/644/2010 w sprawie zaciągnięcia w 
Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Katowicach pożyczki na warunkach 
preferencyjnych na zadanie pn. „Budowa 
urządzeń kanalizacji sanitarnej-działanie 
nr 1 w ramach przedsięwzięcia 
"Rozbudowa sieci wodociągowej i 
kanalizacji sanitarnej w aglomeracji 
Wisła-etap III”  

 

RGŚ Uchwała zrealizowana. 
Przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. 
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34. 
III/34/2011 
27.01.2011 
 

zmiany uchwały Rady Miasta Wisły z 
dnia 28 października 2010 r. nr 
LI/645/2010 w sprawie zaciągnięcia w 
Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Katowicach pożyczki na warunkach 
preferencyjnych na zadanie pn. 
„Uszczelnienie kanalizacji sanitarnej-
działanie nr 2 w ramach przedsięwzięcia 
"Rozbudowa sieci wodociągowej i 
kanalizacji sanitarnej w aglomeracji 
Wisła-etap III”  

RGŚ 

 
 
 
 
Uchwała zrealizowana. 
(przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach) 

35. 
III/35/2011 
27.01.2011 
 

zmiany uchwały Rady Miasta Wisły z 
dnia 28 października 2010 r. nr 
LI/646/2010 w sprawie zaciągnięcia w 
Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Katowicach pożyczki na warunkach 
preferencyjnych na zadanie pn. „Budowa 
urządzeń wodociągowych-działanie nr 3 
w ramach przedsięwzięcia "Rozbudowa 
sieci wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej w aglomeracji Wisła-etap III”  

RGŚ 

 
 
 
 
Uchwała zrealizowana. 
(przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach) 

36. 
III/36/2011 
27.01.2011 
 

udzielenia odpowiedzi na skargę Adwokata 
Janusza Budzianowskiego pełnomocnika 
Pani Teresy Liszki na działalność Burmistrza 
Miasta  

OR/ 
Przewodni
czący RM 

 
 
Uchwała zrealizowana 
Udzielono odpowiedzi.  

37. 
III/37/2011 
27.01.2011 
 

zawiadomienia Przedsiębiorstwa 
Rozrywkowego „LUNAPARK” Sp. z o.o. z 
siedzibą w Warszawie o niezałatwieniu 
sprawy w terminie 

OR/ 
Przewodni
czący RM 

 
 
Uchwała zrealizowana 
Udzielono odpowiedzi. 
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Sesja Nr IV – 24.02.2011r.  

38. 
IV/38/2010 
24.02.2011 
 

przyjęcia sprawozdania z działalności 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Wiśle za 2010r. 

MOPS 

Uchwała zrealizowana   
Sprawozdanie zostało przyjęte na sesji Rady Miasta w dniu 24 
lutego 2011 roku.  
Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej.  
 

39. 
IV/39/2010 
24.02.2011 
 

zmiany uchwały Nr II/12/2010 z dnia 
14.12.2010r. w sprawie przyjęcia wieloletniej 
prognozy finansowej Miasta Wisły, 

FN Uchwała zrealizowana 

40. 
IV/40/2010 
24.02.2011 
 

zmian budżetu miasta na rok 2011, FN Uchwała zrealizowana 
Zmiany wprowadzono do planów finansowych. 

41. 
IV/41/2010 
24.02.2011 
 

przyjęcia programu aktywności lokalnej dla 
Miasta Wisły na lata 2011-2015  

MOPS Uchwała w trakcie realizacji. 
 

42. 
IV/42/2010 
24.02.2011 
 

ustalenia godzin bezpłatnego nauczania oraz 
ustalenia opłat za świadczenia w 
przedszkolach publicznych prowadzonych 
przez Gminę Wisła  

MZEAS 
Uchwała jest realizowana.  
W przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wisła za świadczenia 
pobierane są opłaty zgodnie z przyjętą uchwałą. 

43. 
IV/43/2010 
24.02.2011 
 

wyrażenia zgody na nabycie przez gminę 
Wisła prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości PGR nr 5828/17 zapisanej w 
Kw 31460 Sadu Rejonowego w Cieszynie, 
położonej w Wiśle przy ulicy Kolejowej,  

GPN 

Uchwała w trakcie realizacji. 
W wykonaniu uchwały Burmistrz Miasta wystąpił do PKP , jednakże 
wieczysty użytkownik nieruchomości pgr 5828/17 nie wyraził zgody 
na bezprzetargowe zbycie prawa wieczystego użytkowania .  
W listopadzie 2011 oraz w styczniu 2012 zostało ponowione 
wystąpienie do PKP  w sprawie nabycia wieczystego użytkowania 
nieruchomości pgr nr 5828/17 położonej przy ul. Kolejowej w Wiśle. 
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44. 
IV/44/2010 
24.02.2011 
 

odwołania Zastępcy Kierownika Urzędu 
Stanu Cywilnego w Wiśle  

OR 

 
 
UCHWAŁA UCHYLONA  

45. 
IV/45/2010 
24.02.2011 
 

zmiany uchwały Rady Miasta Wisły nr 
LI/640/2010 z dnia 28 października 2010r. w 
sprawie określenia inkasentów i wysokości 
wynagrodzenia za inkaso w opłacie 
miejscowej na 2011r  

FN Uchwała zrealizowana 
Zaktualizowano umowy zlecenia z inkasentami. 

46. 
IV/46/2010 
24.02.2011 
 

udzielenia odpowiedzi na wniosek 
przedsiębiorstwa rozrywkowego „Lunapark” 
dotyczące lokalizacji Wesołego Miasteczka 
w Parku im. Kopczyńskiego w Wiśle,  

OR/ 
Przewodni
czący RM 

Uchwała zrealizowana 
Udzielono odpowiedzi. 

47. 
IV/47/2010 
24.02.2011 
 

udzielenia odpowiedzi na wniosek Pana 
Romana Gila w sprawie zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego działki Nr pgr 289/31 

OR/ 
Przewodni
czący RM 

Uchwała zrealizowana 
Udzielono odpowiedzi. 

Sesja Nr V – 30.03.2011r.  

48. 
V/48/2011 
30.03.2011 
 

zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego 
odprowadzania ścieków na terenie Miasta 
Wisły  

 

RGŚ Uchwała zrealizowana.  
Taryfa została zatwierdzona. 

49. 
V/49/2011 
30.03.2011 
 

przyjęcia sprawozdania z wykonania 
Miejskiego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
za 2010r. 

SO Uchwała zrealizowana 
Sprawozdanie za 2010 rok zostało przyjęte. 
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50. 
V/50/2011 
30.03.2011 
 

przyjęcia raportu z wykonania Miejskiego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii  
za 2010r. 

 

SO Uchwała zrealizowana 
Raport został przyjęty. 

51. 
V/51/2011 
30.03.2011 
 

zmiany uchwały Nr II/12/2010 z dnia 
14.12.2010r. w sprawie przyjęcia wieloletniej 
prognozy finansowej Miasta Wisły,  
 

FN Uchwała zrealizowana 

52. 
V/52/2011 
30.03.2011 
 

zmian budżetu miasta na rok 2011  
 

FN Uchwała zrealizowana 
Wprowadzono aktualizacje planów finansowych. 

53. 
V/53/2011 
30.03.2011 
 

ustalenia na terenie miasta Wisły liczby 
punktów sprzedaży napojów zawierających 
powyżej 4,5% alkoholu (za wyjątkiem piwa), 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem 
sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży  

SO 

Uchwała zrealizowana 
Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych została ustalona 
w proponowanej wysokości – obecnie wszystkie punkty mieszczą 
się w uchwalonym limicie. 

54. 
V/54/2011 
30.03.2011 
 

zarządzenia wyborów do Zarządów Osiedli 
na terenie miasta Wisły  
 

OR 

 
Uchwała zrealizowana 
(wybory przeprowadzono we wszystkich osiedlach)  

55. 
V/55/2011 
30.03.2011 
 

wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 
powyżej trzech lat i odstąpienia od 
przetargowego trybu zawarcia umowy 
dzierżawy  

GMK 

Uchwała zrealizowana 
Umowa została zawarta na czas określony na 10 lat. Dotyczy działki 
o pow. 54m2 zabudowanej obiektem „Kwiaciarni” – wykorzystana 
pod działalność handlową. Umowę zawarto z Panią Sylwią 
Hławiczka. 

  56. 
V/56/2011 
30.03.2011 
 

powierzenia Gminie Skoczów zadania z 
zakresu zorganizowania lekcji religii Kościoła 
Adwentystów Dnia Siódmego dla uczniów 
szkół prowadzonych przez Gminę Wisła w 
pozaszkolnym punkcie katechetycznym w 
Skoczowie  

MZEAS Uchwała zrealizowana 
Zawarte zostało stosowne porozumienie. 
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57. 
V/57/2011 
30.03.2011 
 

przyjęcia programu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 
przemocy w rodzinie na lata 2011-2015, 

MOPS Uchwała w trakcie realizacji. 
 

58. 
V/58/2011 
30.03.2011 
 

ogłoszenia roku 2011 rokiem Jana Sztwiertni 

 
WCK 

Uchwała zrealizowana 
W ciągu roku 2011 odbyło się szereg imprez poświęconych pamięci 
Jana Sztwiertni zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. 

59. 
V/59/2011 
30.03.2011 

zmiany uchwały Nr III/21/2011 Rady Miasta 
Wisły z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie 
zatwierdzenia planu pracy Komisji 
Rewizyjnej na 2011 r. 

OR/ 
Przewodni

cząca 
Komisji 

Rewizyjnej  

Uchwała zrealizowana 
Zmieniony plan pracy Komisji Rewizyjnej przyjęto do realizacji. 

60. 
V/60/2011 
30.03.2011 

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

OR/ 
Przewodni
czący RM 

Uchwała zrealizowana 
Zmieniony plan pracy Rady Miasta przyjęto do realizacji. 

61. 
V/61/2011 
30.03.2011 

odwołania Skarbnika Miasta Wisły (głównego 
księgowego budżetu). 

 

OR Uchwała zrealizowana 
 

62. 
V/62/2011 
30.03.2011 

powołania Skarbnika Miasta Wisła 
(głównego księgowego budżetu) 

 

OR UCHWAŁA UCHYLONA  

63. 
V/63/2011 
30.03.2011 

udzielenia odpowiedzi na wniosek Pana 
Władysława Żura dotyczący uczczenia 
pamięci Ks. Adama Pilcha  

OR/ 
Przewodni
czący RM 

Uchwała zrealizowana 
Udzielono odpowiedzi. 
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64. 
V/64/2011 
30.03.2011 

udzielenia odpowiedzi na wniosek Pana 
Wiesława Radwańskiego dotyczący budowy 
„Mostu pokoju” 

OR/ 
Przewodni
czący RM 

Uchwała zrealizowana 
Udzielono odpowiedzi. 

65. 
V/65/2011 
30.03.2011 

udzielenia odpowiedzi na wniosek Pana 
Andrzeja Pinkasa w sprawie remontu drogi  

 

OR/ 
Przewodni
czący RM 

 
Uchwała zrealizowana 
Wniosek przekazano zgodnie z kompetencjami burmistrzowi do 
realizacji o czym powiadomiono wnioskodawcę. 

66. 
V/66/2011 
30.03.2011 

udzielenia odpowiedzi na wniosek Pana 
Franciszka Wechowskiego w sprawie drogi 
gminnej, 

OR/ 
Przewodni
czący RM 

Uchwała zrealizowana 
Udzielono odpowiedzi. 

67. 
V/67/2011 
30.03.2011 

udzielenia odpowiedzi na skargę 
nauczycielek Przedszkola Nr 2 w Wiśle na 
Dyrektor Przedszkola Nr 2  

OR/ 
Przewodni
czący RM 

 
Uchwała zrealizowana 
Skargę przekazano zgodnie z kompetencjami burmistrzowi do 
realizacji o czym powiadomiono skarżących. 

Sesja Nr VI – 28.04.2011r.  

68. 
VI/68/2011 
28.04.2011 

przyjęcia sprawozdania z działalności 
Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2010r 

 
MBP Uchwała zrealizowana  

  69. 
VI/69/2011 
28.04.2011 

zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej 
za 2010r. 

MBP Uchwała zrealizowana  
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  70. 
VI/70/2011 
28.04.2011 

przyjęcia informacji o podsumowaniu 
działalności Wiślańskiego Centrum Kultury 
za rok 2010  

WCK 

Uchwała zrealizowana. 
Sprawozdanie zostało przyjęte na sesji Rady Miasta w dniu 28 
kwietnia 2011 roku.  
Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej.  
 

71. 
VI/71/2011 
28.04.2011 

zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego Wiślańskiego Centrum Kultury 
za 2010r. 

WCK 

Uchwała zrealizowana. 
Sprawozdanie zostało zatwierdzone na sesji Rady Miasta w dniu 28 
kwietnia 2011 roku i wysłane do Urzędu Skarbowego.  
Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej.  
 

72. VI/72/2011 
28.04.2011 

przyjęcia sprawozdania z realizacji w roku 
2010 Programu Współpracy Gminy Wisła z 
organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w ustawie z 
dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie 

PTS 
Uchwała zrealizowana.  
Sprawozdanie zostało przyjęte przez RM.  
 

73. 
VI/73/2011 
28.04.2011 

zmiany uchwały Rady Miasta Wisły Nr 
II/12/2010 z dnia 14.12.2010 r. w sprawie 
przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej 
Miasta Wisły 

FN Uchwała zrealizowana 

74. 
VI/74/2011 
28.04.2011 

zmian budżetu na 2011r , 
 

FN Uchwała zrealizowana 
Wprowadzono aktualizacje planów finansowych. 

75. 
VI/75/2011 
28.04.2011 

ustanowienia oraz określenia warunków, 
zasad, trybu przyznawania i pozbawiania 
oraz wysokości stypendiów sportowych oraz 
nagród sportowych dla zawodników, którzy 
osiągnęli wysokie wyniki we 
współzawodnictwie międzynarodowym lub 
krajowym rangi Mistrzostw Polski  

PTS 

Uchwała zrealizowana.  
W wyniku czego w miesiącu październiku przyznane zostały 
stypendia dla: Bartosza Czyża (2.280,00), oraz nagrody sportowe 
dla Tomasza Pilcha i Pawła Słowioka (po 920,00 + 120,00 zł 
podatku) Kwota pozostała, przeznaczoną na stypendia przesunięta 
została na zakup obuwia narciarskiego jako nagrody dla 
zwycięzców w konkursie skoków narciarskich.  
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76. 
VI/76/2011 
28.04.2011 

ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru 
żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego 
przez Burmistrza Miasta Wisły  

MZEAS Uchwała zrealizowana. 

77. 
VI/77/2011 
28.04.2011 

przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i 
klubami dziecięcymi prowadzącymi 
działalność na terenie Miasta Wisły  

MZEAS Uchwała zrealizowana. 

78. 
VI/78/2011 
28.04.2011 

zmiany uchwały Rady Miasta Wisły Nr 
LI/640/2010 z dnia października 2010r. w 
sprawie określenia inkasentów i wysokości 
wynagrodzenia za inkaso w opłacie 
miejscowej na 2011r. 

FN 

 
Uchwała zrealizowana 
(zaktualizowano umowy zlecenia z inkasentami) 

79. VI/79/2011 
28.04.2011 

zmiany uchwały Rady Miasta Wisły Nr 
IV/42/2011 z dnia 24 lutego 2011 roku w 
sprawie ustalenia godzin bezpłatnego 
nauczania oraz ustalania opłat za 
świadczenia w przedszkolach publicznych 
prowadzonych przez Gminę Wisła 

MZEAS 

 
 
 
UCHWAŁA UCHYLONA 

80. 
VI/80/2011 
28.04.2011 

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

OR/ 
Przewodni
czący RM 

Uchwała zrealizowana 
Zmieniony plan pracy Rady Miasta przyjęto do realizacji. 

81. 
VI/81/2011 
28.04.2011 

zawiadomienia Dzierżawców urządzeń 
targowych w Wiśle o niezałatwieniu sprawy 
w terminie  

OR/ 
Przewodni
czący RM 

Uchwała zrealizowana 
Udzielono odpowiedzi. 
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82. VI/82/2011 
28.04.2011 

zawiadomienia Pani Ewy Gaczorek Prezes 
Zarządu Spółki z o.o. Hotel Beskidy & S.P.A. 
o niezałatwieniu sprawy w terminie  

 

 

OR/ 
Przewodni
czący RM 

Uchwała zrealizowana 
Udzielono odpowiedzi. 

Sesja Nr VII – 26.05.2011r.  

83. 
 

VII/83/2011 
26.05.2011 

przyznania “Nagrody Miasta Wisły” w 
kategorii indywidualnej za osiągnięcia w 
dziedzinie kultury i sztuki 

 

OR Uchwała zrealizowana 
Nagrodę wręczono w dniu 29 lipca 2011 r. 

84. 
VII/84/2011 
26.05.2011 

przyznania “Nagrody Miasta Wisły” w 
kategorii zespołowej za osiągnięcia w 
dziedzinie kultury i sztuki 

OR Uchwała zrealizowana 
Nagrodę wręczono w dniu 29 lipca 2011 r. 

85. 
VII/85/2011 
26.05.2011 

zmiany uchwały Nr II/12/2010 z dnia 
14.12.2010r. w sprawie przyjęcia  
wieloletniej prognozy finansowej Miasta 
Wisły, 

FN Uchwała zrealizowana 

86. 
VII/86/2011 
26.05.2011 

zmian budżetu na 2011r., 

 
FN Uchwała zrealizowana 

(zaktualizowano plany finansowe) 

87. 
VII/87/2011 
26.05.2011 

wyrażenia zgody na nabycie przez gminę 
Wisła prawa własności nieruchomości 
stanowiącej fragment drogi miejskiej, 

GPN 
Uchwała zrealizowana . 
Nabycie nastąpiło aktem notarialnym – umową sprzedaży z dnia 22 
czerwca 2011r. – dotyczy fragmentu ul. Cieńkowskiej. 
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88. 
VII/88/2011 
26.05.2011 

odwołania Skarbnika Miasta Wisły (głównego 
księgowego budżetu). OR Uchwała zrealizowana 

Odwołano ze stanowiska Pana Damiana Cieślara.  

89. 
VII/89/2011 
26.05.2011 

powołania Skarbnika Miasta Wisła 
(głównego księgowego budżetu) 

 
OR Uchwała zrealizowana 

Na stanowisko powołano Panią Dorotę Pilch. 

90. 
VII/90/2011 
26.05.2011 

udzielenia odpowiedzi na wniosek 
dzierżawców urządzeń targowych w Wiśle 
dotyczący obniżenia dziennych stawek 
opłaty targowej  

OR/ 
Przewodni
czący RM 

Uchwała zrealizowana 
Udzielono odpowiedzi. 

91. 
VII/91/2011 
26.05.2011 

udzielenia odpowiedzi na wniosek Pani Ewy 
Gaczorek Prezesa Zarządu Spółki z o.o. 
Hotel Beskidy w sprawie remontu ulicy 
Wypoczynkowej, 

OR/ 
Przewodni
czący RM 

Uchwała zrealizowana 
Udzielono odpowiedzi. 

92. 
VII/92/2011 
26.05.2011 

udzielenia odpowiedzi na wniosek Pana 
Roberta Pietruszki w sprawie lokalizacji 
stanowisk gastronomicznych w Parku 
Kopczyńskiego,  

OR/ 
Przewodni
czący RM 

 
Uchwała zrealizowana 
Wniosek przekazano zgodnie z kompetencjami burmistrzowi do 
realizacji o czym powiadomiono wnioskodawcę. 

93. 
VII/93/2011 
26.05.2011 

udzielenia odpowiedzi na wniosek Grupy 
Gastronomów w sprawie lokalizacji 
stanowisk gastronomicznych w Parku 
Kopczyńskiego  

OR/ 
Przewodni
czący RM 

 
Uchwała zrealizowana 
Wniosek przekazano zgodnie z kompetencjami burmistrzowi do 
realizacji o czym powiadomiono wnioskodawcę. 

Sesja Nr VIII – 28.06.2011r.  

94. 
VIII/94/2011 
28.06.2011 

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

OR/ 
Przewodni
czący RM 

Uchwała zrealizowana 
Zmieniony plan pracy Rady Miasta przyjęto do realizacji. 
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95. 
VIII/95/2011 
28.06.2011 

zmiany uchwały Nr II/12/2010 z dnia 
14.12.2010r. w sprawie przyjęcia  
wieloletniej prognozy finansowej Miasta 
Wisły,  

FN Uchwała zrealizowana  

96. 
VIII/96/2011 
28.06.2011 

udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Wiśle Centrum z  
przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 
nowego średniego samochodu  
pożarniczego  

SO 
Uchwała zrealizowana 
Gmina Wisła przekazała dotację na podstawie zawartej umowy. 
Samochód został zakupiony, dotację rozliczono zgodnie z umową. 

97. 
VIII/97/2011 
28.06.2011 

zmian budżetu na 2011r  

 
FN Uchwała zrealizowana 

(zaktualizowano plany finansowe) 

98. 
VIII/98/2011 
28.06.2011 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
oraz sprawozdania z wykonania budżetu 
Miasta Wisły za rok 2010  

FN Uchwała zrealizowana 
(sprawozdania zostały opublikowane) 

99. 
VIII/99/2011 
28.06.2011 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu 
Miasta Wisły za rok 2010r  FN Uchwała zrealizowana 

100. 
VIII/100/2011 
28.06.2011 

wydania opinii dotyczącej przekształcenia 
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w 
Cieszynie  

 

SO Uchwała zrealizowana 
Uchwałę przesłano wnioskodawcy. 

101 
VIII/101/2011 
28.06.2011 

zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych na 2011r  

SO 
Uchwała zrealizowana 
Wprowadzone zmiany przekazano do realizacji zgodnie z 
właściwością. 
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102 
VIII/102/2011 
28.06.2011 

powołania zespołu do spraw opiniowania 
kandydatów na ławników  SO 

Uchwała zrealizowana 
Powołano zespół w czteroosobowym składzie, który przeprowadził 
analizę złożonych przez kandydatów na ławników wniosków. 

103 
VIII/103/2011 
28.06.2011 

określenia zasad udzielania dotacji celowych 
na dofinansowanie kosztów inwestycji z 
zakresu ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej, realizowanych w wyniku 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, 

RGŚ 

Uchwała w trakcie realizacji.  
Trwa  nabór wniosków na dotację kosztów inwestycji z zakresu 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych w wyniku 
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 dzień 22 listopada 2011r. 
zostało złożonych  82  wniosków. 

104 
VIII/104/2011 
28.06.2011 

określenia zasad udzielania dotacji celowych 
na dofinansowanie kosztów inwestycji z 
zakresu ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej, realizowanych na terenie Gminy 
Wisła, 

RGŚ 

 
Uchwała w trakcie realizacji.  
Zakończono nabór wniosków o dofinansowanie kosztów inwestycji 
do realizacji w roku 2012. Ewentualne dofinansowanie  uzależnione 
od wysokości środków finansowych w budżecie. Złożono   45   
wniosków. 

105 
VIII/105/2011 
28.06.2011 

wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie 
nieruchomości  GPN 

Uchwała w trakcie realizacji . 
Uchwała wraz z protokołem uzgodnień została przekazana do 
Urzędu Marszałkowskiego i zostanie zrealizowana po zawarciu 
umowy notarialnej nieodpłatnego przekazania nieruchomości .  
Ustalenie terminu zawarcia aktu notarialnego leży po stronie 
Marszałka . 
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106 
VIII/106/2011 
28.06.2011 

zmiany uchwały Rady Miasta Wisły Nr 
LI/640/2010 z dnia 28 października 2010r. w 
sprawie określenia inkasentów i wysokości 
wynagrodzenia za inkaso w opłacie 
miejscowej na rok 2011  

FN 

 
Uchwała zrealizowana 
Rozwiązano umowy z dotychczasowym inkasentem, zawarto 
umowę z nowym inkasentem. 

107 VIII/107/2011 
28.06.2011 

współdziałania w 2011 roku Gminy Wisła z 
gminą Bielsko-Biała w zakresie 
przeciwdziałania alkoholizmowi w 
odniesieniu do osób z terenu gminy Wisła 
doprowadzonych do Ośrodka Alkoholowym 
w Bielsku-Białej.  

SO Uchwała zrealizowana 
Podpisano porozumienie z Gminą Bielsko – Biała. 

108 
VIII/108/2011 
28.06.2011 

przejęcia zadania z zakresu właściwości 
Powiatu Cieszyńskiego dotyczącego 
wykonania przez Gminę Wisła remontu drogi 
powiatowej na terenie miasta Wisła. 

MSD 

Uchwała zrealizowana 
Podpisano aneks nr 2 do Porozumienia WO 0118-2/11 w sprawie 
remontu drogi powiatowej ul Jawornik 2671S na odcinku 384m. 
Remont wykonano za kwotę 400 000PLN (wykonano nakładkę 
asfaltową, wyremontowano chodnik  oraz elementy odwodnienia 
drogi). Prace zakończono. 

109 
VIII/109/2011 
28.06.2011 

udzielenia odpowiedzi na wniosek Pana 
Henryka Kłosowicza 

OR/ 
Przewodni
czący RM 

 
Uchwała zrealizowana 
Udzielono odpowiedzi. 

Sesja Nr IX – 25.08.2011r.  

110. IX/110/2011 
25.08.2011 

zmiany uchwały Rady Miasta Wisły Nr 
II/12/2010 z dnia 14 grudnia 2010 roku w 
sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy 
finansowej Miasta Wisły 

 
FN 

Uchwała zrealizowana 
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111. 
IX/111/2011 
25.08.2011 

zmian budżetu miasta na rok 2011 
FN Uchwała zrealizowana 

(zaktualizowano plany finansowe) 

112. 
IX/112/2011 
25.08.2011 

zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Katowicach pożyczki na warunkach 
preferencyjnych dla zadania pn.     
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w 
Jaworniku 

RGŚ 

Uchwała w trakcie realizacji.  
Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Katowicach w dniu 22.09.2011r. wyraził 
zgodę na udzielenie dofinansowania zadania pn.: 
„Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Jaworniku” pod 
warunkiem wypłaty pożyczki w 2012r. 

113. IX/113/2011 
25.08.2011 

zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej 
w Katowicach pożyczki na warunkach 
preferencyjnych dla zadania pn.  Rozbudowa 
sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w 
aglomeracji Wisła-etap III. Działanie 1. 
Budowa urządzeń kanalizacji sanitarnej. 
Działanie 2. Uszczelnienie kanalizacji 
sanitarnej. Działanie 3. Budowa urządzeń  
wodociągowych;. 

RGŚ 

Uchwała zrealizowana   
Podpisano umowę pożyczki z przeznaczeniem na realizację 
zadania pn. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 
w aglomeracji Wisła-etap III. Działanie 1. Budowa urządzeń 
kanalizacji sanitarnej. Działanie 2. Uszczelnienie kanalizacji 
sanitarnej. Działanie 3. Budowa urządzeń  wodociągowych;. 

114. 
IX/114/2011 
25.08.2011 

wyrażenia zgody na nabycie przez gminę 
Wisła prawa własności nieruchomości  
zapisanej w Kw BB1C/00031898/5 Sądu 
Rejonowego w Cieszynie - pgr nr 3552/64 
położonej w Wiśle przy ul. Wyzwolenia 

GPN 
Uchwała zrealizowana . 
Nabycie nieruchomosci nastąpiło aktem notarialnym – umową 
sprzedaży z dnia 23 września 2011r. 

115. 
IX/115/2011 
25.08.2011 

wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 
stanowiącej własność gminy Wisła na 
nieruchomość stanowiącą współwłasność 
Pana Karola Wantuloka i Pana  Janusza 
Wantuloka, 

GPN Uchwała straciła moc - § 2 uchwały Rady Miasta Wisły z dnia 29 
września 2011r. nr X/129/2011  
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116. 
IX/116/2011 
25.08.2011 

wyrażenia zgody na obciążenie 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy   
Wisła służebnością przejazdu i przechodu GPN 

Uchwała zrealizowana . 
Ustanowienia służebności gruntowej – przejazdu i przechodu  
dokonano   - aktem notarialnym – z dnia 10 listopada 2011r. 
 
 

117. 
IX/117/2011 
25.08.2011 

zmiany uchwały Rady Miasta Wisły Nr 
LI/640/2010 z dnia 28 października 2010r. w 
sprawie określenia inkasentów i wysokości 
wynagrodzenia za inkaso  w opłacie  
miejscowej na rok 2011. 

FN 
Uchwała zrealizowana 
Rozwiązano umowy z dotychczasowym inkasentem, zawarto 
umowę z nowym inkasentem. 

118. 
IX/118/2011 
25.08.2011 

udzielenie pomocy finansowej dla Komendy 
Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie, 
przeznaczonej na pokrycie części kosztów 
związanych z zakupem średniego 
samochodu ratowniczo-gaśniczego 

SO 

Uchwała zrealizowana 
Gmina Wisła zawarła umowę  z Komendantem Powiatowym PSP 
na realizację przedmiotowego zadania. Dotacja została rozliczona 
zgodnie z umową. 

119. 
IX/119/2011 
25.08.2011 

udzielenia odpowiedzi na wniosek Pani Marii 
Janik i Pana Piotra Janik dotyczący 
zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych, 

OR/ 
Przewodni
czący RM 

 
Uchwała zrealizowana 
Udzielono odpowiedzi. 

120. 
IX/120/2011 
25.08.2011 

udzielenia odpowiedzi na wniosek Pani Marii 
Janik i Pana Piotra Janik dotyczącego stanu 
drogi, 

OR/ 
Przewodni
czący RM 

 
Uchwała zrealizowana 
Wniosek przekazano zgodnie z kompetencjami burmistrzowi do 
realizacji o czym powiadomiono wnioskodawcę. 

121. IX/121/2011 
25.08.2011 

udzielenia odpowiedzi na wniosek 
Towarzystwa Kulturalnego Zespołu Pieśni i 
Tańca w Wiśle o udzielenie wsparcia 
finansowego, 

OR/ 
Przewodni
czący RM 

 
Uchwała zrealizowana 
Wniosek przekazano zgodnie z kompetencjami burmistrzowi do 
realizacji o czym powiadomiono wnioskodawcę. 

122. 
IX/122/2011 
25.08.2011 

udzielenia odpowiedzi na wniosek 
Mieszkańców Głębiec dotyczącego 
zorganizowania spotkania 

OR/ 
Przewodni
czący RM 

 
Uchwała zrealizowana 
Wniosek przekazano zgodnie z kompetencjami burmistrzowi do 
realizacji o czym powiadomiono wnioskodawcę. 
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123. 
IX/123/2011 
25.08.2011 

udzielenia odpowiedzi na skargę 
Mieszkańców ul. Siglanów na działalność 
Burmistrza, 

OR/ 
Przewodni
czący RM 

 
Uchwała zrealizowana 
Udzielono odpowiedzi. 

124. 
IX/124/2011 
25.08.2011 

udzielenia odpowiedzi na skargę Pana 
Marcina Turonia na działalność Burmistrza, 

OR/ 
Przewodni
czący RM 

 
Uchwała zrealizowana 
Udzielono odpowiedzi. 

125. 
IX/125/2011 
25.08.2011 

udzielenia odpowiedzi na wniosek  Pana W. 
Lejmana dotyczącego sytuacji porządkowej 
w mieście, 

OR/ 
Przewodni
czący RM 

 
Uchwała zrealizowana 
Wniosek przekazano zgodnie z kompetencjami burmistrzowi do 
realizacji o czym powiadomiono wnioskodawcę. 

Sesja Nr X – 29.09.2011r.  

126. 
X/126/2011 
29.09.2011 

przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu 
Ochrony Środowiska dla Miasta Wisły 

RGŚ  
Uchwała zrealizowana.  

127. 
X/127/2011 
29.09.2011 przyznania Nagrody Srebrnej Cieszynianki OR 

Uchwała zrealizowana 
Laureatem został Pan Karol Nogowczyk, który w dniu 11.11.2011 
roku odebrał nagrodę na uroczystej sesji w Teatrze im. Mickiewicza 
w Cieszynie. 

128. 
X/128/2011 
29.09.2011 

zmiany uchwały Nr II/12/2010 z dnia 
14.12.2010r. w sprawie przyjęcia wieloletniej 
prognozy finansowej Miasta Wisły, 

FN Uchwała zrealizowana. 
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129. 
X/129/2011 
29.09.2011 

wyrażenia zgody na nabycie przez gminę 
Wisła prawa własności nieruchomości 
zapisanej w Kw BB1C/00032765/1 Sądu 
Rejonowego w Cieszynie – pgr nr 3125/1 
położonej w Wiśle przy ul. Letniej, 

GPN 
Uchwała zrealizowana . 
Nabycie nieruchomosci nastąpiło aktem notarialnym – umową 
sprzedaży z dnia 17 października 2011r. 

130. 
X/130/2011 
29.09.2011 zmian budżetu na 2011r. FN Uchwała zrealizowana. 

Wprowadzono aktualizacje planów finansowych. 

131. 
X/131/2011 
29.09.2011 

zmiany uchwały  Nr II/13/2010 Rady Miasta  
Wisły z dnia 14 grudnia 2010r. „Uchwała 
Budżetowa na 2011 rok” 

FN Uchwał ą Nr 179/XXV/2011 Kolegium RIO w Katowicach 
stwierdziło istotne naruszenie prawa 

132. 
X/132/2011 
29.09.2011 

zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 
2011 r. FN Uchwała zrealizowana cz ęściowo 

Zaciagnięto pierwszą transze kredytu w wysokosci 2 mln PLN. 

133. 
X/133/2011 
29.09.2011 

wyboru ławników do Sądu Rejonowego w 
Cieszynie 

SO Uchwała zrealizowana 
Uchwałę przesłano do załatwienia zgodnie z właściwością. 

134. 
X/134/2011 
29.09.2011 

wyboru ławników do Sądu Okręgowego w 
Bielsku Białej 

SO Uchwała zrealizowana 
Uchwałę przesłano do załatwienia zgodnie z właściwością. 

135. 
X/135/2011 
29.09.2011 

zmian w składzie osobowym Komisji 
Rewizyjnej Rady Miasta Wisły 

OR/ 
Przewodni
czący RM 

Uchwała zrealizowana 
Zmieniono skład osobowy Komisji Rewizyjnej. 
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136. 
X/136/2011 
29.09.2011 

zmian w składach osobowych stałych komisji 
Rady Miasta 

OR/ 
Przewodni
czący RM 

Uchwała zrealizowana 
Zmieniono skład osobowy Komisji Kultury, Komisji Gospodarki 
Komunalnej…, Komisji Rozwoju Gospodarczego… 
 

137. 
X/137/2011 
29.09.2011 

udzielenia odpowiedzi na skargę Pana 
Marcina Turonia na działalność Burmistrza 

OR/ 
Przewodni
czący RM 

 
Uchwała zrealizowana 
Udzielono odpowiedzi. 

138. 
X/138/2011 
29.09.2011 

udzielenia odpowiedzi na wniosek OSP 
Wisła Malinka o udzielenie wsparcia 
finansowego na zakup samochodu bojowego 

OR/ 
Przewodni
czący RM 

 
Uchwała zrealizowana 
Wniosek przekazano zgodnie z kompetencjami burmistrzowi do 
realizacji o czym powiadomiono wnioskodawców. 

139. 
X/139/2011 
29.09.2011 

udzielenia odpowiedzi na wniosek 
Mieszkańców ul. Siglanów w sprawie 
zorganizowania spotkania 

OR/ 
Przewodni
czący RM 

 
Uchwała zrealizowana 
Wniosek przekazano zgodnie z kompetencjami burmistrzowi do 
realizacji o czym powiadomiono wnioskodawców. 

140. X/140/2011 
29.09.2011 

udzielenia odpowiedzi na wniosek 
mieszkańców i przedsiębiorców 
prowadzących działalność gospodarczą przy 
ul. 1 Maja 

OR/ 
Przewodni
czący RM 

 
Uchwała zrealizowana 
Wniosek przekazano zgodnie z kompetencjami burmistrzowi do 
realizacji o czym powiadomiono wnioskodawców. 

141. 
X/141/2011 
29.09.2011 

udzielenia odpowiedzi na wniosek 
Dzierżawców punktów gastronomicznych w 
parku im. Kopczyńskiego 

OR/ 
Przewodni
czący RM 

 
Uchwała zrealizowana 
Wniosek przekazano zgodnie z kompetencjami burmistrzowi do 
realizacji o czym powiadomiono wnioskodawców. 

142. X/142/2011 
29.09.2011 

udzielenia odpowiedzi na wniosek 
Przedsiębiorstwa Rozrywkowego 
„LUNAPARK” o niezałatwieniu sprawy w 
terminie 

OR/ 
Przewodni
czący RM 

 
Uchwała zrealizowana 
Udzielono odpowiedzi. 
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143. 
X/143/2011 
29.09.2011 

udzielenia odpowiedzi na wniosek 
mieszkańców ul. Na Groń dotyczący 
remontu drogi oraz regulacji potoku 

OR/ 
Przewodni
czący RM 

 
Uchwała zrealizowana 
Wniosek przekazano zgodnie z kompetencjami burmistrzowi do 
realizacji o czym powiadomiono wnioskodawców. 

Sesja Nr XI – 27.10.2011r.  

144. XI/144/2011 
27.10.2011 

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

FN Uchwała zrealizowana 
Przekazano do publikacji w Dzienniku Urzędowym. 

145. 
XI/145/2011 
27.10.2011 

określenia  wysokości stawek podatku od 
środków transportowych na 2012 rok FN Uchwała zrealizowana 

Przekazano do publikacji w Dzienniku Urzędowym. 

146. 
XI/146/2011 
27.10.2011 

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

FN Uchwała zrealizowana 
Przekazano do publikacji w Dzienniku Urzędowym. 

147. XI/147/2011 
27.10.2011 

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

FN Uchwała zrealizowana 
Formularze opublikowane w BIP. 
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148. 
XI/148/2011 
27.10.2011 

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

PTKS 

Uchwała w trakcie realizacji. 
Realizacja uchwały obowiązywać będzie w roku 1012, zgodnie z 
załącznikiem stanowiącym program, zasady i warunki współpracy.  
 

149. 
XI/149/2011 
27.10.2011 

przyjęcia informacji Burmistrza Miasta o 
złożonych oświadczeniach majątkowych 
przez zobowiązane do ich złożenia osoby 

OR 
Uchwała zrealizowana 
Informacja została przyjęta. 
 

150. 
XI/150/2011 
27.10.2011 

przyjęcia informacji Przewodniczącego Rady 
Miasta o złożonych oświadczeniach 
majątkowych przez Radnych Rady Miasta 

OR/ 
Przewodni
czący RM 

Uchwała zrealizowana 
Informacja została przyjęta. 
 

151. 
XI/151/2011 
27.10.2011 

przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 
2012r 

SO Uchwała b ędzie realizowana w 2012 

152. 
XI/152/2011 
27.10.2011 

przyjęcia Miejskiego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na  2012r SO Uchwała b ędzie realizowana w 2012 

153. 
XI/153/2011 
27.10.2011 

zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Wisły FN Uchwała zrealizowana 

154. 
XI/154/2011 
27.10.2011 

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

FN Uchwała zrealizowana 
Usunięto usterkę prawną wskazaną przez RIO. 
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155. 
XI/155/2011 
27.10.2011 

zmian budżetu miasta na rok 2011 
FN Uchwała zrealizowana 

Wprowadzono aktualizacje planów finansowych. 

156. 
XI/156/2011 
27.10.2011 

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

SO Uchwała b ędzie realizowana w 2012 

157. 
XI/157/2011 
27.10.2011 

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

PTKS 

Uchwała w trakcie realizacji. 
Realizacja uaktualnionej uchwały obowiązywać będzie od 2012 
roku. 
 

158. 
XI/158/2011 
27.10.2011 

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

Uchwała realizowana.  
Projekt będzie realizowany w szkołach w roku szkolnym 2012/2013. 
Zawarta została umowa w sprawie finansowania. 

159. 
XI/159/2011 
27.10.2011 

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

MZEAS 
Uchwała realizowana.  
Kopię uchwały otrzymał dyrektor SP5. Na jej podstawie zawarta 
zostanie stosowna umowa.  
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160. 
XI/160/2011 
27.10.2011 

powołania doraźnej komisji ds. opracowania 
zmiany Statutu Miasta Wisły 

OR/ 
Przewodni
czący RM 

Uchwała w trakcie realizacji. 
 

161. 
XI/161/2011 
27.10.2011 

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

OR/ 
Przewodni
czący RM 

Uchwała zrealizowana 
Udzielono odpowiedzi. 

162. 
XI/162/2011 
27.10.2011 

udzielenia odpowiedzi na wniosek Pani Marii 
Cieślar w sprawie remontu i budowy drogi 
dojazdowej do posesji 

OR/ 
Przewodni
czący RM 

 
Uchwała zrealizowana 
Wniosek przekazano zgodnie z kompetencjami burmistrzowi do 
realizacji o czym powiadomiono wnioskodawcę. 

163. 
XI/163/2011 
27.10.2011 

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

OR/ 
Przewodni
czący RM 

Uchwała zrealizowana 
Udzielono odpowiedzi. 

164. 
XI/164/2011 
27.10.2011 

udzielenia odpowiedzi na wniosek Pani 
Katarzyny Podkowińskiej-Kupczak w sprawie 
remontu drogi dojazdowej 

OR/ 
Przewodni
czący RM 

 
Uchwała zrealizowana 
Wniosek przekazano zgodnie z kompetencjami burmistrzowi do 
realizacji o czym powiadomiono wnioskodawcę. 

 
 
 
165. 
 
 
 
 
 
 

XI/165/2011 
27.10.2011 

 

udzielenia odpowiedzi na wniosek Pana 
Andrzeja Szalbóta w sprawie remontu ul. 
Sosnowej 
 
 

OR/ 
Przewodni
czący RM 

 
Uchwała zrealizowana 
Wniosek przekazano zgodnie z kompetencjami burmistrzowi do 
realizacji o czym powiadomiono wnioskodawcę. 
 
 

Strona 113
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: E79DEC92-2860-4DDA-88A3-900F3F90A19B. Podpisany



 32 

Sesja Nr XII– 24.11.2011r.  

166. 
XII/166/2011 
24.11.2011 

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

PTS 

Uchwała w trakcie realizacji. 
W związku z długoterminową – sezonową realizacją zawartych w 
uchwale działań.  
 

167. XII/167/2011 
24.11.2011 

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

OR/ 
Przewodni
czący RM 

Uchwała zrealizowana 
Zmieniony plan pracy Rady Miasta przyjęto do realizacji. 

168. 
XII/168/2011 
24.11.2011 

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

GMK 

Uchwała zrealizowana.  
W miesiącu grudniu zostały zawarte umowy najmu na czas 
określony tj.  na okres 3 lat. Umowy zawarto z dotychczasowymi 
najemcami. 
 

169. 
XII/169/2011 
24.11.2011 

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

GMK 

Uchwała w trakcie realizacji. 
Umowy zostały zawarte w miesiącu grudniu na czas oznaczony tj. 
na okres 10 lat, za wyjątkiem umowy dzierżawy gruntu na 
prowadzenie działalności gospodarczej -  PUB PIZZERIA 
„COLORATTA” , która wygasa z dniem 29 lutego 2012 roku.    

170. 
XII/170/2011 
24.11.2011 

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

RGŚ Uchwała zrealizowana 
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171. 
XII/171/2011 
24.11.2011 

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

FN Uchwała zrealizowana 
Publikacja w Dzienniku Urzedowym. 

172. 
XII/172/2011 
24.11.2011 

nadania Statutu Wiślańskiemu Centrum 
Kultury, WCK 

Uchwała zrealizowana 
Uchwała wraz załącznikiem została opublikowana w Biuletynie 
Informacji Publicznej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 

173. 
XII/173/2011 
24.11.2011 

określenia trybu prac nad projektem uchwały 
budżetowej, 

FN Uchwała zrealizowana 
Uwzględniono podczas procedury budżetowej. 

174. 
XII/174/2011 
24.11.2011 

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

GPN Uchwała straciła moc - § 3 uchwały Rady Miasta Wisły z dnia 22 
grudnia 2011r. nr XIII/185/2011 

175. 
XII/175/2011 
24.11.2011 

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

GPN 

Uchwała cz ęściowo zrealizowana . 
Uchwała została zrealizowana w odniesienie tylko do jednej  
nieruchomości – nabycie nastąpiło aktem notarialnym – umową 
sprzedaży z dnia 29 grudnia 2011r. – dotyczy fragmentu ul. 
Cieńkowskiej . 

176. 
XII/176/2011 
24.11.2011 zmian budżetu miasta na rok 2011, FN Uchwała zrealizowana 

Wprowadzono aktualizacje planów finansowych. 

177. 
XII/177/2011 
24.11.2011 

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

OR/ 
Przewodni
czący RM 

Uchwała zrealizowana 
Udzielono odpowiedzi. 
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178. 
XII/178/2011 
24.11.2011 

udzielenia odpowiedzi na wniosek: 
Pana Marcina Turonia 

OR/ 
Przewodni
czący RM 

Uchwała zrealizowana 
Udzielono odpowiedzi. 

Sesja Nr XIII– 22.12.2011r.  

179. 
XIII/179/2011 
22.12.2011 

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

OR/ 
Przewodni
czący RM 

Uchwała zrealizowana 
Zmieniony plan pracy Rady Miasta przyjęto do realizacji. 

180. 
XIII/180/2011 
22.12.2011 

przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Wisły 

FN Uchwała zrealizowana 

181. 
XIII/181/2011 
22.12.2011 przyjęcia uchwały budżetowej na 2012r FN Uchwała zrealizowana 

Zatwierdzono i przyjęto plany finansowe. 

182. XIII/182/2011 
22.12.2011 

zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę na terenie Miasta Wisły 
na okres od 01.02.2012r. do 31.01.2013r., 
 

RGŚ Uchwała zrealizowana  
Przekazano do przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. 

183. 
XIII/183/2011 
22.12.2011 

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

FN Uchwała zrealizowana 
Uwzględniono podczas procedury budżetowej. 
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184. XIII/184/2011 
22.12.2011 

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

FN Uchwała w trakcie realizacji 
Oczekiwanie na publikację w Dzienniku Urzedowym. 

185. 
XIII/185/2011 
22.12.2011 

uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Wisły obejmującej 
obszar „Wisła Jawornik-Rowienki”, 

GPN 
Uchwała zrealizowana . 
Uchwała wraz z dokumentacją prac planistycznych została 
przekazana Wojewodzie . 

186. XIII/186/2011 
22.12.2011 

wyrażenia zgody na obciążanie 
nieruchomości stanowiącej własność gminy 
Wisła służebnością przejazdu i przechodu, 
 

GPN 

Uchwała zrealizowana . 
Ustanowienia służebności gruntowej – przejazdu i przechodu  
dokonano   - aktem notarialnym – z dnia 11 stycznia 2012r. – 
dotyczy nieruchomości stanowiącej własność gminy Wisła  
położonej przy ul. Malinka  (pgr nr 4946/5) 
 
 

187. 
XIII/187/2011 
22.12.2011 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Wisły 

FN Uchwała zrealizowana 

188. 
XIII/188/2011 
22.12.2011 zmiany budżetu na rok 2011, FN Uchwała zrealizowana 

Wprowadzono aktualizacje planów finansowych. 

189. XIII/189/2011 
22.12.2011 

wyrażenia zgody na najem na okres 10 lat i 
odstąpienia od przetargowego trybu 
zawarcia umowy najmu, 
 

GMK 

Uchwała zrealizowana .  
W dniu 18 stycznia 2012 roku z Firmą „DAKO” z siedzibą w 
Gliwicach, ul. Zwycięstwa 7 została zawarta umowa najmu lokalu 
użytkowego na czas określony tj.  na okres 10 lat. 
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190. 
XIII/190/2011 
22.12.2011 

zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta 
Wisły na rok 2012 

OR/ 
Przewodni
czący RM 

Uchwała w trakcie realizacji. 
Plan pracy jest realizowany. 

191. 
XIII/191/2011 
22.12.2011 

zatwierdzenia planu pracy Komisji 
Rewizyjnej na 2012r 

OR/ 
Przewodni

cząca 
Komisji 

Rewizyjnej  

Uchwała w trakcie realizacji. 
Plan pracy jest realizowany. 

192. 
XIII/192/2011 
22.12.2011 

zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli w 
sprawie warunków i realizacji umowy 
zawartej na  remont fragmentu drogi 
powiatowej w Jaworniku w ramach przetargu 

OR/ 
Przewodni
czący RM 

Uchwała zrealizowana 
Kontrola zostatała przeprowadzona w dniu 16.01.2012. 

193. 
XIII/193/2011 
22.12.2011 

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

FN Uchwała zrealizowana 
Publikacja w Dzienniku Urzedowym. 

.194. 
XIII/194/2011 
22.12.2011 

zmiany uchwały nr XI/147/2011 Rady Miasta 
Wisły z dnia 27 października 2011 r. w 
sprawie określenia wzorów formularzy 
informacji o nieruchomościach i obiektach 
budowlanych, o gruntach i o lasach od osób 
fizycznych i deklaracji na podatek od 
nieruchomości, rolny i leśny od osób 
prawnych oraz jednostek organizacyjnych 
nie posiadających osobowości prawnej 

FN Uchwała zrealizowana 
Publikacja w Dzienniku Urzedowym. 

195. 
XIII/195/2011 
22.12.2011 

udzielenia odpowiedzi na wniosek Państwa 
Agaty i Piotra Juroszek dotyczący propozycji 
dzierżawy pawilonu gastronomicznego 

OR/ 
Przewodni
czący RM 

Uchwała zrealizowana 
Wniosek przekazano zgodnie z kompetencjami burmistrzowi do 
realizacji o czym powiadomiono wnioskodawcę. 
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Dział
Para- 
graf


Źródło zmniejszenie zwi ększenie


852 Pomoc społeczna 6 100,00


dochody bieżące 6 100,00


0920 Pozostałe odsetki 1 000,00


0970 Wpływy z różnych dochodów 5 100,00


900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 150 000,00


dochody bieżące 150 000,00


0970 Wpływy z różnych dochodów 150 000,00


Razem: 156 100,00


Zmiany w planie dochodów bud żetu miasta na rok 2012


Załącznik nr 1 do


Uchwały Rady Miasta


z dnia 23 lutego 2012 r.


Nr XV/ 205/ 2012


Tabela A


1







Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XV/205/2012


Rady Miasta Wisły
z dnia 23 lutego 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 świadczenia unijne dług por ęczenia ogółem
inwestycje


ogółem wynagro
dzenia statutowe ogółem unijne


OGÓŁEM +966.668 +261.668 +106.568 0 +106.568 +5.100 +150.000 0 0 0 +705.000 +705.000 0


600 Transport i łączność +325.000 +15.000 +15.000 0 +15.000 0 0 0 0 0 +310.000 +310.000 0


600 60016 Drogi publiczne gminne +325.000 +15.000 +15.000 0 +15.000 0 0 0 0 0 +310.000 +310.000 0


700 Gospodarka mieszkaniowa +205.000 +90.000 +90.000 0 +90.000 0 0 0 0 0 +115.000 +115.000 0


700 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami +160.000 +80.000 +80.000 0 +80.000 0 0 0 0 0 +80.000 +80.000 0


700 70095 Pozostała działalność +45.000 +10.000 +10.000 0 +10.000 0 0 0 0 0 +35.000 +35.000 0


750 Administracja publiczna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


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


801 Oświata i wychowanie +130.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +130.000 +130.000 0


801 80195 Pozostała działalność +130.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +130.000 +130.000 0


852 Pomoc społeczna +6.100 +6.100 +1.000 0 +1.000 +5.100 0 0 0 0 0 0 0


852 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszualimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeniaspołecznego +6.000 +6.000 +1.000 0 +1.000 +5.000 0 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


+100 +100 0 0 0 +100 0 0 0 0 0 0 0


900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska +300.000 +150.000 0 0 0 0 +150.000 0 0 0 +150.000 +150.000 0


900 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód +300.000 +150.000 0 0 0 0 +150.000 0 0 0 +150.000 +150.000 0


926 Kultura fizyczna +568 +568 +568 0 +568 0 0 0 0 0 0 0 0


926 92695 Pozostała działalność +568 +568 +568 0 +568 0 0 0 0 0 0 0 0
Sporządzono: 2012-02-23







Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XV/205/2012


Rady Miasta Wisły
z dnia 23 lutego 2012 roku


TABELA B


Plan wydatków bud żetu miasta na rok 2012 


Dział Rozdział Nazwa Plan


Wydatki bie żące Wydatki maj ątkowe


ogółem


Wydatki 
jednostek bud żetowych


dotacje świadczenia unijne dług poręczenia ogółem
inwestycje


ogółem wynagro 
dzenia statutowe ogółem unijne


OGÓŁEM 42.030.505 31.795.587 26.221.479 15.385.391 10.836.088 1.656.200 3.479.357 258.551 180.000 0 10.234.918 10.234.918 6.754.218


010 Rolnictwo i 
łowiectwo 480 480 0 0 0 480 0 0 0 0 0 0 0


010 01030 Izby rolnicze 480 480 0 0 0 480 0 0 0 0 0 0 0


020 Leśnictwo 5.500 5.500 5.500 0 5.500 0 0 0 0 0 0 0 0


020 02095 Pozostała działalność 5.500 5.500 5.500 0 5.500 0 0 0 0 0 0 0 0


600 Transport i 
łączność 1.660.299 1.060.299 1.060.299 0 1.060.299 0 0 0 0 0 600.000 600.000 0


600 60014 Drogi publiczne 
powiatowe 370.799 370.799 370.799 0 370.799 0 0 0 0 0 0 0 0


600 60016 Drogi publiczne gminne 1.288.500 688.500 688.500 0 688.500 0 0 0 0 0 600.000 600.000 0


600 60095 Pozostała działalność 1.000 1.000 1.000 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0


630 Turystyka 301.215 211.215 45.000 0 45.000 30.000 0 136.215 0 0 90.000 90.000 47.500


630 63003 Zadania w zakresie 
upowszechniania turystyki 25.500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 25.000 25.000 25.000


630 63095 Pozostała działalność 275.715 210.715 44.500 0 44.500 30.000 0 136.215 0 0 65.000 65.000 22.500


700 Gospodarka 
mieszkaniowa 1.842.348 1.147.000 1.147.000 0 1.147.000 0 0 0 0 0 695.348 695.348 0


700 70005 Gospodarka gruntami i 
nieruchomościami 663.000 533.000 533.000 0 533.000 0 0 0 0 0 130.000 130.000 0


700 70095 Pozostała działalność 1.179.348 614.000 614.000 0 614.000 0 0 0 0 0 565.348 565.348 0


710 Działalność 
usługowa 623.500 622.500 622.500 10.000 612.500 0 0 0 0 0 1.000 1.000 0


710 71004 Plany zagospodarowania 
przestrzennego 450.600 450.600 450.600 10.000 440.600 0 0 0 0 0 0 0 0


710 71014 Opracowania geodezyjne i 
kartograficzne 120.000 120.000 120.000 0 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0


710 71035 Cmentarze 51.900 51.900 51.900 0 51.900 0 0 0 0 0 0 0 0


710 71095 Pozostała działalność 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 0


750 Administracja 
publiczna 6.320.776 6.311.298 6.153.798 5.002.325 1.151.473 0 157.500 0 0 0 9.478 9.478 0


750 75011 Urzędy wojewódzkie 69.444 69.444 69.444 52.865 16.579 0 0 0 0 0 0 0 0







750 75022 Rady gmin (miast i miast 
na prawach powiatu) 200.000 200.000 45.000 0 45.000 0 155.000 0 0 0 0 0 0


750 75023 Urzędy gmin (miast i miast 
na prawach powiatu) 5.795.332 5.785.854 5.783.354 4.938.460 844.894 0 2.500 0 0 0 9.478 9.478 0


750 75075 Promocja jednostek 
samorządu terytorialnego 151.000 151.000 151.000 11.000 140.000 0 0 0 0 0 0 0 0


750 75095 Pozostała działalność 105.000 105.000 105.000 0 105.000 0 0 0 0 0 0 0 0


751


Urzędy naczelnych 
organów władzy 
państwowej, 
kontroli i ochrony 
prawa oraz 
sądownictwa


2.100 2.100 2.100 990 1.110 0 0 0 0 0 0 0 0


751 75101
Urzędy naczelnych 
organów władzy 
państwowej, kontroli i 
ochrony prawa


2.100 2.100 2.100 990 1.110 0 0 0 0 0 0 0 0


754


Bezpieczeństwo 
publiczne i 
ochrona 
przeciwpożarowa


279.703 279.703 251.603 29.000 222.603 0 28.100 0 0 0 0 0 0


754 75412 Ochotnicze straże 
pożarne 194.553 194.553 168.553 29.000 139.553 0 26.000 0 0 0 0 0 0


754 75414 Obrona cywilna 7.500 7.500 7.500 0 7.500 0 0 0 0 0 0 0 0


754 75416 Straż gminna (miejska) 67.650 67.650 65.550 0 65.550 0 2.100 0 0 0 0 0 0


754 75421 Zarządzanie kryzysowe 10.000 10.000 10.000 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0


757 Obsługa długu 
publicznego 180.000 180.000 0 0 0 0 0 0 180.000 0 0 0 0


757 75702
Obsługa papierów 
wartościowych, kredytów i 
pożyczek jednostek 
samorządu terytorialnego


180.000 180.000 0 0 0 0 0 0 180.000 0 0 0 0


758 Różne rozliczenia 695.022 504.500 504.500 0 504.500 0 0 0 0 0 190.522 190.522 0


758 75818 Rezerwy ogólne i celowe 695.022 504.500 504.500 0 504.500 0 0 0 0 0 190.522 190.522 0


801 Oświata i 
wychowanie 12.570.765 11.538.195 11.123.639 8.534.677 2.588.962 312.120 29.100 73.336 0 0 1.032.570 1.032.570 0


801 80101 Szkoły podstawowe 6.129.619 5.227.049 5.215.069 4.170.351 1.044.718 2.880 9.100 0 0 0 902.570 902.570 0


801 80103 Oddziały przedszkolne w 
szkołach podstawowych 341.628 341.628 341.628 322.128 19.500 0 0 0 0 0 0 0 0


801 80104 Przedszkola 1.617.930 1.617.930 1.364.130 1.022.306 341.824 253.800 0 0 0 0 0 0 0


801 80110 Gimnazja 2.179.350 2.179.350 2.121.910 1.897.310 224.600 55.440 2.000 0 0 0 0 0 0


801 80113 Dowożenie uczniów do 
szkół 156.820 156.820 156.820 0 156.820 0 0 0 0 0 0 0 0


801 80114
Zespoły obsługi 
ekonomiczno-
administracyjnej szkół


551.184 551.184 536.184 422.184 114.000 0 15.000 0 0 0 0 0 0


801 80146 Dokształcanie i 
doskonalenie nauczycieli 48.500 48.500 48.500 0 48.500 0 0 0 0 0 0 0 0


801 80148 Stołówki szkolne i 
przedszkolne 1.215.078 1.215.078 1.215.078 700.078 515.000 0 0 0 0 0 0 0 0


801 80195 Pozostała działalność 330.656 200.656 124.320 320 124.000 0 3.000 73.336 0 0 130.000 130.000 0







851 Ochrona zdrowia 680.500 598.500 541.500 344.600 196.900 12.000 45.000 0 0 0 82.000 82.000 0


851 85149 Programy polityki 
zdrowotnej 6.000 6.000 6.000 0 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0


851 85153 Zwalczanie narkomanii 13.800 13.800 13.800 5.000 8.800 0 0 0 0 0 0 0 0


851 85154 Przeciwdziałanie 
alkoholizmowi 660.700 578.700 521.700 339.600 182.100 12.000 45.000 0 0 0 82.000 82.000 0


852 Pomoc społeczna 4.849.625 4.849.625 1.861.368 1.115.731 745.637 10.100 2.978.157 0 0 0 0 0 0


852 85205
Zadania w zakresie 
przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie


44.000 44.000 44.000 0 44.000 0 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


2.393.602 2.393.602 104.368 92.423 11.945 9.000 2.280.234 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


16.966 16.966 16.866 16.866 0 100 0 0 0 0 0 0 0


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


742.500 742.500 420.000 0 420.000 0 322.500 0 0 0 0 0 0


852 85215 Dodatki mieszkaniowe 96.000 96.000 0 0 0 0 96.000 0 0 0 0 0 0


852 85216 Zasiłki stałe 148.675 148.675 0 0 0 1.000 147.675 0 0 0 0 0 0


852 85219 Ośrodki pomocy 
społecznej 1.047.411 1.047.411 1.047.231 904.839 142.392 0 180 0 0 0 0 0 0


852 85228
Usługi opiekuńcze i 
specjalistyczne usługi 
opiekuńcze


27.863 27.863 27.690 15.390 12.300 0 173 0 0 0 0 0 0


852 85295 Pozostała działalność 332.608 332.608 201.213 86.213 115.000 0 131.395 0 0 0 0 0 0


854 Edukacyjna opieka 
wychowawcza 400.704 400.704 375.704 335.068 40.636 0 25.000 0 0 0 0 0 0


854 85401 Świetlice szkolne 375.704 375.704 375.704 335.068 40.636 0 0 0 0 0 0 0 0


854 85415 Pomoc materialna dla 
uczniów 25.000 25.000 0 0 0 0 25.000 0 0 0 0 0 0


900


Gospodarka 
komunalna i 
ochrona 
środowiska


10.044.900 2.510.900 2.261.900 0 2.261.900 0 200.000 49.000 0 0 7.534.000 7.534.000 6.706.718


900 90001 Gospodarka ściekowa i 
ochrona wód 7.772.000 273.000 24.000 0 24.000 0 200.000 49.000 0 0 7.499.000 7.499.000 6.706.718


900 90002 Gospodarka odpadami 5.000 5.000 5.000 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0


900 90003 Oczyszczanie miast i wsi 1.350.000 1.350.000 1.350.000 0 1.350.000 0 0 0 0 0 0 0 0


900 90004 Utrzymanie zieleni w 
miastach i gminach 200.000 200.000 200.000 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0


900 90013 Schroniska dla zwierząt 42.000 42.000 42.000 0 42.000 0 0 0 0 0 0 0 0







Sporządzono: 2012-02-23


900 90015 Oświetlenie ulic, placów i 
dróg 630.000 630.000 630.000 0 630.000 0 0 0 0 0 0 0 0


900 90095 Pozostała działalność 45.900 10.900 10.900 0 10.900 0 0 0 0 0 35.000 35.000 0


921
Kultura i ochrona 
dziedzictwa 
narodowego


1.319.000 1.319.000 59.000 7.000 52.000 1.251.500 8.500 0 0 0 0 0 0


921 92109 Domy i ośrodki kultury, 
świetlice i kluby 905.000 905.000 0 0 0 905.000 0 0 0 0 0 0 0


921 92116 Biblioteki 331.500 331.500 0 0 0 331.500 0 0 0 0 0 0 0


921 92120 Ochrona zabytków i 
opieka nad zabytkami 23.000 23.000 23.000 0 23.000 0 0 0 0 0 0 0 0


921 92195 Pozostała działalność 59.500 59.500 36.000 7.000 29.000 15.000 8.500 0 0 0 0 0 0


926 Kultura fizyczna 254.068 254.068 206.068 6.000 200.068 40.000 8.000 0 0 0 0 0 0


926 92695 Pozostała działalność 254.068 254.068 206.068 6.000 200.068 40.000 8.000 0 0 0 0 0 0







Załącznik nr 4 do


Uchwały Rady Miasta


z dnia 23 lutego 2012 r


Nr XV/ 205 / 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 37 639 587


RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUD ŻETU 44 216 184


992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 2 185 679


spłata pożyczek 575 679


spłata kredytów 1 610 000


Wydatki budżetu 42 030 505


44 216 184RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUD ŻETOWE


ROZCHODY BUDŻETU


PRZYCHODY BUDŻETU


ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUD ŻETU 
MIASTA ROK 2012







Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XV/205/2012


Rady Miasta Wisły
z dnia 23 lutego 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 Zabezpieczenie sieci komputerowej 750 75023 6050 9.478 - -


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


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


11 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Czarnem 801 80101 6050 25.000 - 25.000


12 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 w Malince 801 80101 6050 30.000 - 30.000


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


14 Modernizacja placów zabaw 851 85154 6050 82.000 - -


15 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wiśle Jaworniku 900 90001 6050 20.000 - 20.000


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


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


900 90001 6050 722.282 - 722.282


900 90001 6057 4.462.004 4.462.004 4.462.004


900 90001 6059 2.244.714 2.244.714 2.244.714


RAZEM INWESTYCJE 9.614.396 6.754.218 9.109.348


WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE


18 Zakup płyt drogowych 600 60016 6060 50.000 - -


19 Zakup skrapiarki do asfaltu 600 60016 6060 40.000 - -


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


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


22
Zakup klimatyzacji do pracowni komputerowej SP-5 w
Jaworniku


801 80101 6060 5.000 - -


23
Wymiana floty samochodowej. Zakup samochodu do przewozu
dzieci


801 80195 6060 130.000 - 130.000


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


RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE 430.000 0 130.000


WYDATKI NA ZAKUP I OBJ ĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW


BRAK


WYDATKI NA WNIESIENIEWKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWAHANDLOWEGO


BRAK


WYDATKI NA POZOSTAŁE CELE


25 Rezerwa celowa majątkowa 758 75818 6800 190.522 - -


RAZEM POZOSTAŁE CELE 190.522 0 0


RAZEM WYDATKI MAJ ĄTKOWE 10.234.918 6.754.218 9.239.348
Sporządzono: 2012-02-23







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 9 000


852 85213 Wojewoda Śląski 100


852 85216 Wojewoda Śląski 1 000


851 85154
Ośrodek Przeciwdziałaniu 
Problemom Alkoholowym w 
Bielsku-Białej


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


Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych 
świadczeń


Nr XV/205 / 2012


Załącznik nr 6 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"


Uchwały Rady Miasta


z dnia 23 lutego 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







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


1 656 200


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


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 i sztuki


Niepubliczne Gimnazjum 
MGM w Wiśle


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








Załącznik Nr 2  
do uchwały nr XV/208/2012 
Rady Miasta Wisły z dnia 23 lutego 2012r. 


 


 
 
 


Rozstrzygni ęcia o sposobie realizacji  
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruk tury technicznej,  


które nale żą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania  
zgodnie z przepisami o finansach publicznych  


 
 
 


W prognozie skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego, który obejmuje obszar 
Wisła Siglany – Ochorowicza, uwzględniono wyłącznie inwestycje z zakresu: 
-  gminnych i powiatowych dróg, ulic, mostów i placów oraz organizacji ruchu drogowego, 
-  wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, usuwania i oczyszczania 


ścieków komunalnych. 
Nakłady na budowę wyżej wymienionej infrastruktury technicznej (wraz z dokumentacją 


projektową) mogą kształtować się na poziomie ponad 4,0 mln zł. Dodatkowo należy wspomnieć, iż 
kosztem realizacji ustaleń planu będzie również wykup gruntów pod budowę dróg i parkingów. 
Zgodnie z założeniami prognozy, wyżej wymienione nakłady mogą pochłonąć ok. 2,9 mln zł. Mając na 
uwadze wysokość budżetu gminy na 2011 rok można stwierdzić, iż realizacja postanowień planu 
stanowi ok. 30 % zaplanowanych rocznych wydatków majątkowych. Takie obciążenie budżetu gminy 
w jednym roku byłoby z pewnością zbyt duże. Dlatego też niezbędne będzie rozłożenie inwestycji 
w czasie.  


Oprócz wyżej wymienionych wydatków uchwalenie planu wygeneruje także dochody gminy. 
Docelowo wpływy z tytułu podatku od nieruchomości z terenów mieszkaniowych i usługowych jeszcze 
niezabudowanych mogą wynieść ok. 220 tys. zł rocznie, zwiększając tym samym dochody własne 
gminy. Uzyskanie tej kwoty może nastąpić dopiero w przeciągu kilku najbliższych lat. W prognozie 
przyjęto także, iż gmina corocznie może wzbogacić się o kwotę ok. 97,5 tys. zł rocznie z tytułu opłat 
parkingowych. Realizacja postanowień planu może także wzbogacić budżet o kwotę ok. 72,5 tys. zł 
z tytułu renty urbanistycznej. 


Niniejszy projekt planu ma na celu poprawę infrastruktury technicznej w pobliżu ośrodka 
narciarskiego „Siglany”, co może mieć przełożenie na większą ilość turystów odwiedzających gminę. 
Zatem decydując się na taką inwestycję, należy przede wszystkim wziąć pod uwagę aspekt społeczny 
i wynikające z niego korzyści dla mieszkańców, jak i samej gminy.  
 
 







