
P r o t o k ó ł nr XXXVI/14

z sesji Rady Miasta Wisły odbytej w dniu 27 marca 2014 roku, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Wiśle od 
godz. 13.00-17.00 

O b e c n i: 15 Radnych Rady Miasta na stan 14 - lista obecności stanowi załącznik nr 1.

W sesji uczestniczyli:

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

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad (ewentualne zmiany). 

3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miasta Wisła z dnia 27 lutego 2014r. 

4. Wystąpienie zaproszonych gości. 

5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Wisła. 

6. Informacja z działalności międzysesyjnej Przewodniczących Komisji. 

7. Informacja z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Miasta Wisła. 

8. Określenie, poprzez podjęcie uchwały, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu 
bezdomności zwierząt. 

9. Zasady i funkcjonowanie budżetu partycypacyjnego w Gminie Wisła. 

10. Podjęcie następujących uchwał: 

a) zmieniającą budżet Miasta Wisła na rok 2014, 

b) zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wisła, 

c) zmieniającą uchwałę nr XLIV/548/2010r. Rady Miasta Wisła z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia 
wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za 
inkaso oraz zwolnień w opłacie, 

d) zmieniającą uchwałę nr XXI/318/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 25 października 2012r. w sprawie określenia 
warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Wisła w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu, 

e) w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających 
charakter cywilnoprawny, 

f) w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie oraz ustanowienia zabezpieczenia jej zwrotu w związku z realizacją przedsięwzięcia „Rozbudowa 
sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła – etap III: Przyłącza kanalizacyjne cz.2”, 

g) zmieniającą Uchwałę Budżetową na rok 2014, 

h) w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie oraz ustanowienia zabezpieczenia jej zwrotu w związku z realizacją przedsięwzięcia „Rozbudowa 
sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła – etap III: Przyłącza kanalizacyjne cz.2”, 

i) w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Wisła na okres od 
1.05.2014r. do 30.04.2015r., 

j) w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Wisła do złożenia wniosku aplikacyjnego do Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia p.n. Opracowanie 
dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji 
Wisła – etap IV”, 

k) w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2013 rok, 
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l) w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych za 2013 rok, 

m) w sprawie zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r. 
przyjętego uchwałą nr XXXII/496/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 28 listopada 2013 r., 

n) ogłaszającą jednolity tekst uchwały Nr XLII/512/2010 Rady Miasta Wisła z 25 lutego 2010 r. w sprawie 
ustalenia regulaminu porządkowego terenu Parku im. Stanisława Kopczyńskiego, Placu Bogumiła Hoffa, ulicy 
Pawła Stellera i ulicy 1 Maja - od skrzyżowania z ulicą Olimpijską do skrzyżowania z ul. Bolesława Prusa; 

o) ogłaszającą jednolity tekst uchwały Nr XLIV/548/2010 Rady Miasta Wisła z 29 kwietnia 2010 r. w sprawie 
ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasentów, określenia wysokości 
wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień w opłacie; 

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

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

r) ogłaszającą jednolity tekst uchwały Nr XI/146/2011 Rady Miasta Wisła z 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; 

s) ogłaszającą jednolity tekst uchwały Nr XXI/318/2012 Rady Miasta Wisła z 25 października 2012 r. w sprawie 
określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Wisła w zakresie sprzyjania rozwojowi 
sportu; 

t) ogłaszającą jednolity tekst uchwały Nr XXXI/465/2013 Rady Miasta Wisła z 31 października 2013 r. 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień 
przedmiotowych w podatku.

11. Udzielenia odpowiedzi na wniosek: 

a) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Pod Jedlami”.

12. Interpelacje i zapytania. 

13. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania. 

14. Komunikaty i informacje. 

15. Wolne wnioski. 

16. Zamknięcie obrad sesji. 

AD. Ad.2. 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski  przedstawił porządek obrad sesji, wcześniej dostarczony 
Radnym i wyłożony w Biurze Rady. Następnie zwrócił się z zapytaniem, czy ktoś chciałby wystąpić z wnioskiem 
o dokonanie dalszych zmian w porządku obrad. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek  poprosił o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały zmieniającej 
uchwałę Nr XI/146/2011 Rady Miasta Wisła z 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. 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski  wprowadził projekt uchwał w punkcie 10n), kolejne 
podpunkty zostały przenumerowane, a następnie poddał pod głosowanie zmieniony porządek obrad. 

 Zmieniony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu 13 „za”.

AD. Ad.3 
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Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski  powiedział, że w trybie przewidzianym w Statucie Miasta 
uwagi do protokołu z XXXV sesji Rady Miasta z dnia 27 lutego 2014r., który był wyłożony w Biurze Rady oraz 
został przesłany wszystkim Radnym drogą elektroniczną, uwagi nie zostały złożone.

Ad. 1. 

Przewodniczący Rady Janusz Podżorski  otworzył XXXVI sesję Rady Miasta Wisła i powitał wszystkich 
Radnych, Przewodniczących Zarządów Osiedli, Burmistrza Miasta, Zastępcę Burmistrza, Sekretarza Miasta, 
Skarbnika Miasta, kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych, kierowników referatów 
i pracowników Urzędu Miejskiego oraz gości: Pana 

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.

W związku z powyższym Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół. W głosowaniu wzięło udział 
13 Radnych. Protokół z XXXV sesji Rady Miasta Wisła został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu 13 „za”. 

Ad.4 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski  rozpoczął kolejny punkt porządku obrad i powiedział, że są 
odpowiedzi w związku z wysłanymi zaproszeniami na sesję, które kolejno odczytał. Odpowiedź z Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Katowicach w treści stanowiącej załącznik nr 2 do protokołu oraz odpowiedź z Wydziału 
Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w treści stanowiącej załącznik nr 3 
do protokołu. Powiedział, że obszerniejszy materiał został przekazany do Biura Rady na płytce CD, osoby 
zainteresowane mogą sobie te informacje zgrać. Przewodniczący powiedział, że na dzisiejszą sesję był też 
zaproszony Pan Łukasz Szeliga Prezes START-u, który dotrze później i wtedy Przewodniczący złoży wniosek 
o zmianę porządku obrad, żeby móc poruszyć na obradach temat Ośrodka Sportowego Start.

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. Poprosił o pytania do sprawozdania. 

Do obrad dołączył Radny Władysław Pilch.

Radni zgłosili następujące pytania:

Radna Joanna Płaczek-Wrotniak  w zakresie działania Referatu PTKS zapytała o punkt piąty: „Uczestniczył 
w spotkaniu wiślańskich przedsiębiorców dotyczącym  minionego sezonu zimowego i rozwoju miasta” – jakie 
tematy były poruszane na spotkaniu. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek  powiedział, że głównym tematem i zarazem problemem był brak zimy, przez 
co ruch turystyczny był ograniczony. Poruszano kwestię promocji Wisły, gestorzy turystyki mają ciągle niedosyt, 
uważając że Miasto mało „robi” w tym kierunku. Spotkanie miało na celu określenie kierunków, w których Miasto 
miałoby się rozwijać. W tym roku ma zostać opracowana strategia rozwoju Miasta, więc zgłoszone uwagi zostaną 
wzięte pod uwagę. Poruszano również kwestie bardziej prozaiczne jak kosze na śmieci, czy problem reklam 
umieszczanych w różnych miejscach w Mieście. Rozmawiano o możliwości przeznaczenia dodatkowych funduszy 
na promocję, w wyniku czego do Zarządu WOT-u zostało skierowane zapytanie o określenie wysokości kwoty jaką 
członkowie mogą przeznaczyć na promocję, wówczas Miasto dołoży taką samą kwotę, a członkowie WOT-u będą 
mieli dużą decyzyjność o kierunkowaniu tych funduszy na reklamę. 

Radna Barbara Kędzior  zapytała o koncepcję połączenia kolejową linową Czantorii ze Stożkiem., czy mimo 
negatywnych opinii będą podejmowane dalsze próby. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek  powiedział, że w rozmowie z projektantem Panem Chmielewskim, kiedy 
rozpatrywano uwagi do projektu planu, a niektóre z nich zostały uwzględnione, podejmowano również temat 
studium, tym bardziej, że jest to wielka sprawa dla rozwoju naszego regionu. Natomiast trzeba zacząć od rozmowy 
z Dyrektorem RDOŚ Panem Błaszczakiem, któremu chciałby wszystko dokładnie wytłumaczyć, drugą kwestią jest 
udział w spotkaniu Zarządu Urzędu Marszałkowskiego, gdzie również należałby wyjaśnić. Zapewnił, że postara się 
wyjaśnić, że kolejka nie zagraża środowisku, przesuwająca się nad drzewami gondola na pewno robi mniej hałasu 
niż na przykład przejeżdżający quad czy motocykl krosowy. 
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Radna Ewa Sitkiewicz  zapytała jak Zarząd Województwa i Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
argumentowały te negatywne uzgodnienia. 

Kierownik Referatu GPN Krzysztof Lipiński  powiedział, że głównym argumentem była ochrona lasu 
i ogólnie zwierzyny leśnej, że dojdzie do wycinki we wskazanym pasie, pomylono argumentację studium 
z zapisami planu zagospodarowania. 

Radna Grażyna Pruska  w zakresie działania Referatu Organizacyjnego zapytała o punkt drugi: „W dniu 
05 marca  br. uczestniczył w walnym zebraniu Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej w UG 
Zebrzydowic” -  co nowego wśród burmistrzów. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek  powiedział, że są to comiesięczne spotkania, służą omawianiu bieżących 
problemów, w tym spotkaniu głównym tematem była grupa zakupowa energii i rozwój tego zjawiska. 

Radna Grażyna Pruska  w zakresie działania Referatu Organizacyjnego zapytała o punkt szósty: „W dniu 
14 marca uczestniczył w walnym zebraniu Stowarzyszenia „Olza” w Jasienicy”. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek  powiedział, że Stowarzyszenie Olza będzie wchodziło w nowe projekty, a na 
zebraniu przedstawiono sprawozdania z dotychczasowej działalności. Aktualnie kształtują się pewne kierunki, 
gdzie pojawią się możliwości sięgania po środki, szczególnie nacisk kładziono na tworzenie przygranicznych tras 
rowerowych, pieszych, jednak nie są jeszcze szczegółowo doprecyzowane. 

Przewodniczący Rady Janusz Podżorski  w związku z brakiem dalszych pytań do sprawozdania wprowadził 
nowy punkt do porządku obrad: Wystąpienie Prezesa PZSN Łukasza Szeligi i dyskusja dotycząca działalności OS 
„Start” jako 5a). 

Następnie poddał pod głosowanie zmianę porządku obrad, która została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu 
14 „za”.

Ad.5a 

Prezes OS „START” Łukasz Szeliga  podziękował za zaproszenie i powiedział, że osiem miesięcy temu 
nastąpiła zmiana w Zarządzie PZNS „Start”, Ośrodek w Wiśle funkcjonuje od wielu lat, ale jest synonimem sportu 
paraolimpijskiego, wymaga modernizacji i remontu, wszystkie rozmowy idą w kierunku, aby to centrum 
przygotowań stało się europejskim centrum przygotowań paraolimpijskich. Planuje się, aby równolegle rozwijało 
się w Ośrodku europejskim centrum rehabilitacji poprzez sport, po to żeby osoby będące po urazach, po 
wypadkach, mogły się rehabilitować podglądając najlepszych ludzi, którzy są zrehabilitowani. Wszystkie zmiany 
są ciągle w fazie przygotowań, a bierze się to między innymi stąd, że kilka z działek, znajdujących się na terenie 
Ośrodka, jest sklasyfikowanych jako zalewowe. Do końca roku Instytut Gospodarki Wodnej wstępnie odniósł się 
do tych działek, zajmując stanowisko, że tracą one takie przeznaczenie, ale celem zamknięcia tematu, konieczna 
jest kolejna analiza brzegu, dokonana przez Instytut Gospodarki Wodnej, która jest bardzo kosztowna, a potrwa 
jeszcze trzy miesiące. Potem będzie można przejść do fazy projektowania zmian Ośrodka, mających na celu 
zwiększenia liczby miejsc noclegowych. Obecnie Ośrodek jest w fazie wychodzenia z kryzysu, stąd niektóre 
rzeczy przesuwają się w czasie, z uwagi na brak funduszy. Powiedział, że przeprowadził już kilka rozmów 
z Burmistrzem, szczególnie jeżeli chodzi o zagospodarowanie działek związanych z basenami i terenami 
rekreacyjnymi. Poprzednio składane deklaracje nie weszły w życie. Powiedział, że umówił się z Burmistrzem, że 
do połowy roku zostanie podjęte konkretne stanowisko, zgodnie z którym albo będzie to projekt wsparty 
zewnętrznym finansowaniem, gdzie prace zostaną rozpoczęte i od przyszłego roku będzie można przyjmować 
gości i przywrócić baseny do życia albo działki zostaną Miastu zwrócone, w przypadku braku zewnętrznego 
inwestora lub w przypadku braku konkretnego projektu. Rozmowy na temat modernizacji Ośrodka toczą się 
pomiędzy Ministerstwem Sportu i Turystyki, gdzie chodzi o finansowanie bazy sportowej a Państwowym 
Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej. Jednak najpierw 
trzeba zakończyć fazę związaną z badaniem gruntów, bo bez tego architekci nie są w stanie nakreślić zmian 
zagospodarowania przestrzeni. 

Radna Joanna Płaczek-Wrotniak  powiedziała, że uczniowie Liceum wykorzystują salę w ośrodku do celów 
szkolnych, zapytała czy modernizacja zagrozi tej współpracy. 

Prezes OS „START” Łukasz Szeliga  podkreślił, że faza projektu jeszcze nie wystartowała, zapewnił, że chce 
utrzymać współpracę z Miastem, na terenie którego działają. 

Radna Barbara Kędzior  zapytała czy jest planowane powiększenie basenu krytego. 
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Prezes OS „START” Łukasz Szeliga  powiedziała, że we wstępnej fazie nie rozmawiano o tym, tym bardziej, 
że obiekt nie jest jeszcze zamortyzowany. Przeznaczenie basenu jest rekreacyjno-rehabilitacyjne, a nie sportowe. 

Radna Joanna Płaczek-Wrotniak  zapytała czy były spotkania z potencjalnymi inwestorami zainteresowanymi 
tymi terenami. 

Prezes OS „START” Łukasz Szeliga  powiedział, że odbyło się już kilka spotkań, na najbliższą sobotę 
zaplanowano dalsze spotkania, po których planuje się przedstawienie Zarządowi kilka wariantów, w których będą 
wzięte realia. Zapewnił, że do połowy roku będzie decyzja co dalej z tym miejscem, ze świetną lokalizacją, 
a nie wykorzystanym potencjałem. 

Radny Bronisław Pinkas  zapytał czy jest możliwość, żeby w pierwszej kolejności zrobić basen, 
a nie modernizację obiektu. 

Prezes OS „START” Łukasz Szeliga  powiedział, że wszystko będzie uzależnione od środków jakimi będą 
dysponować, ponadto szczegóły zostaną ustalone pomiędzy architektami zajmującymi się zaprojektowaniem 
obiektu. Powiedział, że modernizacja będzie się odbywała etapami, bez całkowitego wyłączenia obiektu. 

Radny Bronisław Pinkas  zapytał jakie możliwości są rozpatrywane, czy na przykład jest planowane, na tym 
rozległym terenie, powstanie basenu zadaszonego. 

Prezes OS „START” Łukasz Szeliga  powiedział, że są brane pod uwagę różne aspekty, ale wszystko zależy 
od wsparcia, problemem jest też późniejsze utrzymanie obiektu. Zapewnił, że jeśli będzie realny projekt do 
realizacji to przedstawi go Radzie i podejmie dyskusję. 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski  zapytał skąd będą pozyskiwane środki, bo nie wierzy że 
Ministerstwo wszystko sfinansuje. 

Prezes OS „START” Łukasz Szeliga  powiedział, że pojawił się jeden potencjalny inwestor, który zapewnia że 
wie jak to rozwiązać, żeby obiekt zarabiał. Natomiast jeśli nie uda się zebrać potencjału finansowego, to trzeba 
będzie szukać takiego innego kierunku, żeby zmiany polegające na przywróceniu części rekreacyjnej mogły być 
realizowane, bo ona na tą chwilę straszy. 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski  powiedział, że współpraca OS „Start” z Klubem Sportowym 
„Wisła Ustronianka” do tej pory była bardzo dobra, polegała na wymianie barterowej, w zamian za udostępnienie 
boiska i odnowy profesjonalnie przygotowywano murawę. Zapytał czy dalej to będzie tak działało. 

Prezes OS „START” Łukasz Szeliga  powiedział, że na tą chwilę wszystko funkcjonuje na tych samych 
zasadach, problematyczną rzeczą są treningi przy wykorzystaniu oświetlenia, bo jest to bardzo kosztowne. 

Radna Grażyna Pruska  powiedziała, że tradycją OS „Start” było organizowanie spotkań z wybitnymi 
sportowcami, którzy aktualnie trenowali w Wiśle, przygotowywali się do olimpiad, była to nie lada atrakcja. 
Zachęciła do wyjścia na zewnątrz, gdyż takie spotkanie jest „emocjonalnym zastrzykiem” dla ludzi potrzebujących 
sukcesu. 

Prezes OS „START” Łukasz Szeliga  powiedział, że takie spotkania będą miały miejsce. Aktualnie jest 
realizowany projekt ze środków PEFRON-u polegający na organizacji weekendów sportowych dla dzieci pod 
kątem planowanej paraolimpiady w Krakowie. W związku z tym, że Wisła spełnia parametry do uprawiania 
narciarstwa alpejskiego i biegowego, więc część przygotowań będzie realizowana tutaj, część obozów z tego 
programu będzie się odbywać na terenie Ośrodka, podczas których tego typu spotkania będą miały miejsce. 
Zapewnił, że jest otwarty na częstsze spotkania ze szkołami. W tym roku nie będzie żadnej większej imprezy 
w Wiśle, ale od przyszłego roku planuje się organizację imprez rangi Mistrzostw Polski czy to w lekkoatletyce czy 
też inne, zawsze jest to dodatkowa promocja. 

Radna Joanna Płaczek-Wrotniak  wróciła do tematu organizacji centrum paraolimpijskiego w Wiśle, zapytała 
z jakimi kosztami się to wiąże. 

Prezes OS „START” Łukasz Szeliga  powiedział, że na razie jest to wizja bardzo ogólna, ze względu na 
działki zalewowe, nie można jej szczegółowo określić, ale jest mowa o kilkudziesięciu milionach złotych, 
realizacja jest planowana w procesie pięcioletnim, ze względu na ogromne środki potrzebne do realizacji 
modernizacji, zarówno części hotelowej jak i rekreacyjnej. Wspomniał, że są prowadzone działania, aby 
Najwyższa Izba Kontroli zmieniła podejście do sportu, uznając go jako formę rehabilitacji społecznej, gdyż 
w obecnym stanie PEFRON stoi na stanowisku, że te wszystkie zapisy z ustawy o rehabilitacji mówią o tym, że 
środki mogą być angażowane przede wszystkim na zatrudnienie, refundację zatrudnienia, z rehabilitacją 
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zawodową. Jeśli pojawi się zielone światło z NIK-u to uruchomi się możliwość innych rozmów jeśli chodzi 
o modernizację Ośrodka, rozmowy są daleko zaawansowane. W związku z tym, że jest to teren transgraniczny, to 
jest szansa na wsparcie projektu przez Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski. W ramach projektu unijnego, 
gdzie jest szansa na pozyskanie środków, istnieje szansa na promocję za pomocą mediów, jest zapewnienie Pana 
Szaranowicza, że informacje o naszych wydarzeniach będą transmitowane w wiadomościach sportowych. 

Radna Joanna Płaczek-Wrotniak  powiedziała, że ogromny postęp jest zauważalny jeżeli chodzi o długość 
transmisji z paraolimpiad. 

Radna Grażyna Pruska  zapytała o możliwość przeniesienie Zarządu Związku do Wisły. 

Prezes OS „START” Łukasz Szeliga  powiedział, że wyszedł z taką propozycją na ostatnim Zarządzie, ale 
niestety głosowanie nie było zbyt obiektywne, ponieważ nie wszyscy członkowie byli obecni. Natomiast padła inna 
propozycje, a mianowicie w celu przyspieszenie prac związanych z Ośrodkiem postanowiono o wydzieleniu spółki 
do usprawnienia przeprowadzanych działań. Na wspomnianym wcześnie, sobotnim spotkaniu, będzie podjęta 
decyzja co do formy prawnej i uprawnień tej spółki. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek  powiedział, że informował Radę, iż będąc na spotkaniu w Kancelarii 
Prezydenta, lobbował za honorowym patronatem Pana Prezydenta dla tej inwestycji. Wówczas Prezes zapewniał, 
że podczas zaprzysiężenia w dniu 1 marca podejmie temat. 

Prezes OS „START” Łukasz Szeliga  powiedział, że nie było  wtedy Pana Prezydenta. 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski  zapytał czy są planowane redukcje etatów, zwolnienia 
pracowników. 

Prezes OS „START” Łukasz Szeliga  powiedział, że mogą się pojawić drobne redukcje etatów, ponieważ 
trzeba się kierować wynikiem finansowym. Planuje się przerzucenie niektórych zadań na zewnątrz, na przykład 
księgowość, jednak do września obowiązuje poprzednia umowa, która została zawarta w taki sposób, że nie można 
jej wcześniej rozwiązać. 

Radna Joanna Nogowczyk  zapytała jakie jest obłożenie ośrodka. 

Prezes OS „START” Łukasz Szeliga  powiedział, że średnie obłożenie Ośrodka w skali roku wynosi 65%, 
najwięcej w sezonie, a najgorzej jest w kwietniu, październiku i listopadzie. Z Ośrodka korzystają nie tylko 
sportowcy niepełnosprawni. 

Radna Grażyna Pruska  powiedziała, że Ośrodek funkcjonuje już dosyć długo, Miasto Wisła zrobiło sporo 
inwestycji, również ułatwiających poruszanie się osobom niepełnosprawnych, na przykład dzięki remontom dróg 
stworzono możliwość uprawiania kolarstwa na wózkach. Poprosiła o stanowisko osób niepełnosprawnych przy 
ewentualnych kolejnych inwestycjach miejskich, dotyczące usprawnień dla osób niepełnosprawnych. 

Prezes OS „START” Łukasz Szeliga  powiedział, że każdorazowo można delegować ekspertów, którzy mogą 
podpowiedzieć pewne rozwiązania z punktu widzenia praktycznego. Zwrócił się z prośbą o kierowanie do ośrodka 
osób niepełnosprawnych z Wisły i okolic, zainteresowanych trenowaniem w Ośrodku, szczególnie w dyscyplinach 
zimowych. 

Radna Barbara Kędzior  powiedziała, że w Wiśle jest jeden obiekt dofinansowany przez PEFRON, jest to 
Jubilat, gdzie można spróbować wymienić się doświadczeniem, nawiązać współpracę. 

Radny Władysław Pilch  powiedział, że nie chciałby podnosić wizji pesymistycznej, ale gdyby nie znalazł się 
inwestor czy mogłaby zaistnieć taka sytuacja, że działka na której znajduje się basen, nie trafi do miasta. 

Prezes OS „START” Łukasz Szeliga  powiedział, że jeśli nie znajdzie się nikt kto w ramach współpracy 
z Ośrodkiem nie będzie w stanie sfinansować tej inwestycji, to Prezes będzie przekonywał Zarząd do przekazania 
działki Miastu. 

Radny Władysław Pilch  zapytał czy to prawda, że na tamtej działce są zabezpieczenia bankowe. 

Prezes OS „START” Łukasz Szeliga  powiedział, że prawdą jest, że hipoteki nie są poczyszczone, gdyż 
poprzedni Zarząd nie interesował się tym, dokonywano kolejnych wpisów, są to informacje ogólnie odstępne, także 
można wszystko sprawdzić. Na pewno jest jeden aktualny wpis na kwotę 60.000 zł, ale ta pożyczka jest już 
w zasadzie spłacona, pozostałe zapisy są nieaktualne, ale te zapisy zostaną wyczyszczone. 
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Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski  w związku z brakiem dalszych pytań zamknął dyskusję, 
podziękował Prezesowi za przybycie i wyraził nadzieję, że zgodnie z obietnicą w połowie roku będzie informacja 
o dalszych planach, o pozyskanym inwestorze. 

Prezes OS „START” Łukasz Szeliga  powiedział, że za kilka miesięcy przekaże informacje. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek  życzył Prezesowi, jak najszybszego uruchomienia basenów.

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. Zaproponował 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. 

Radna Barbara Kędzior  zapytała w jaki sposób zostało podsumowane funkcjonowanie systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Radny Witold Cichy  powiedział, że w chwili obecnej system działa od kilku miesięcy. Podsumowanie nastąpi 
po roku funkcjonowania systemu. Komisja zapoznała się z przedstawionymi  danymi, oraz informacjami z Komisji 
Rewizyjnej, na której właściciel Firmy świadczącej te usługi wyraził swoje zdanie. Informacja została przyjęta. 

Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych przedstawione przez 
Przewodniczącą Komisji Radną Ewę Sitkiewicz stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad.7 

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

Radna Ewa Sitkiewicz  poprosił o przybliżenie tematu dotyczącego przyznania nagród i stypendiów 
sportowych. 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski  powiedział, że zgodnie z regulaminem każda organizacja czy 
osoba może zgłosić dwie kandydatury. Powiedział, że komisja wytypowała trzy osoby do stypendium sportowego 
w równych kwotach po 150 zł przez rok, otrzymali je: Jakub Baron, Paweł Wąsek i Łukasz Podżorski. Do 
stypendium był też zgłoszony Pan Jakub Glajcar jednak nie spełniał jednego z kryterium, więc Komisja Kultury 
złożyła wniosek o uhonorowanie statuetką za reprezentowanie Miasta. Jeżeli chodzi o nagrody sportowe, to zostały 
one przyznane: Joannie Kukuczce, Aleksandrowi Zniszczołowi, w formie nagród pieniężnych i Piotrowi Żyle 
w formie statuetki. 

Radna Grażyna Pruska  powiedziała, że Zarząd Pszczelarzy otworzył nową siedzibę i zostało zawarte 
porozumienie na korzystanie z tej siedziby, zapytała czy pozostałe organizacje, korzystające dotąd z siedziby „u 
Niedźwiedzia”,  też powinny zawrzeć porozumienia. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek  powiedział, że odpowiednie porozumienia zostaną podpisane ze wszystkimi 
organizacjami.

Ad.8 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski  poprosił o wprowadzenie do tematu: Określenie, poprzez 
podjęcie uchwały, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek  powiedział, że temat był omówiony n połączonych komisjach, uchwalanie 
programu corocznie wynika z obowiązku ustawowego. Poprosił o ewentualne pytania. 
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Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski  wobec braku pytań poddał pod głosowanie przedstawiony 
materiał. 

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

Uchwała nr XXXVI/557/2014  stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad.9 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski  rozpoczął kolejny punkt porządku obrad: Zasady 
i funkcjonowanie budżetu partycypacyjnego w Gminie Wisła. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek  powiedział, że swoje zdanie wypowiedział na połączonych komisjach, 
a potem utwierdził się jeszcze w tym przekonaniu, uważając, że na naszym modelu można się uczyć, ponieważ 
zawsze zwracamy się do społeczeństwa z zapytaniem o potrzeby. Przykładem są Zarządy Osiedli, które wnioskują 
zgodnie z potrzebami mieszkańców zgłaszanymi na zebraniach. Również podczas innych spotkań czy to w Klubie 
Sportowym, czy w innych stowarzyszeniach jak WOT, dzieję się to co w dużych miastach jest niemożliwe. 
Burmistrz Karpacza wyraził pozytywnie swoje stanowisko do funkcjonowania budżetu partycypacyjnego, który 
u nich funkcjonuje, jednak tam jest nieco inna sytuacja, ponieważ nie funkcjonują tam sołectwa, ani zarządy 
osiedli. U nas są prężnie działające Zarządy Osiedli, osoby indywidualne również mogą swoje wnioski składać. 
Burmistrz powiedział, że przeanalizował wszystkie za i przeciw, stoi na stanowisku, że u nas fundusz 
partycypacyjny od wielu lat funkcjonuje. 

Radna Joanna Płaczek-Wrotniak  powiedziała, że jest winna przeprosiny Przewodniczącym Zarządów 
Osiedli, ponieważ obiecała spotkanie z moderatorem tego typu tematu, jednakże za słowami Burmistrzami 
wypowiedzianymi na komisjach wspólnych, doszła do wniosku, że każdy moderator prowadziłby dyskusję na 
spotkaniu w „swoją stronę”. Wyraziła zadowolenie z faktu, że forma budżetu partycypacyjnego w Wiśle 
funkcjonuje, ale dobrze byłoby to prawnie uregulować. Byłby test zarówno dla Burmistrza jak i dla mieszkańców, 
na to czy rzeczywiście potrafimy współpracować. Postawiła wniosek z prośbą o przegłosowanie: „o wprowadzenie 
programu pilotażowego wprowadzającego budżet partycypacyjny dla naszego miasta”. 

Podjęto dyskusję na temat zasadności wprowadzania budżetu partycypacyjnego w Wiśle, w której głos zabierali: 
Przewodniczący Zarządów Osiedli, Radna Joanna Płaczek-Wrotniak, Radna Grażyna Pruska, Radny Jan Szalbot, 
Radny Tomasz Bujok, Radna Ewa Sitkiewicz, Radna Joanna Nogowczyk, Przewodniczący Rady Miasta Janusz 
Podżorski, Radna Dorota Chmiel, Radna Barbara Kędzior oraz Burmistrz Miasta Jan Poloczek.

Po dyskusji Radna Joanna Płaczek-Wrotniak zmieniła treść złożonego wcześniej wniosku: 

„Przygotować zasady funkcjonowania i wprowadzenia pilotażowego programu budżetu partycypacyjnego 
w Wiśle”,

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie złożony wniosek, który został podjęty w głosowaniu: 6 „za”, 
4 „przeciw” i 4 „wstrzymujące się”. 

Radna Joanna Nogowczyk  postawiła wniosek „o wyznaczenie spośród Radnych zespołu do prac nad 
budżetem obywatelskim”. 

PRZERWA W OBRADACH 

W trakcie przerwy uszkodzeniu uległo urządzenie rejestrujące, dalsza część protokołu jest sporządzona 
w oparciu o notatki bez możliwości odsłuchu nagrania.

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski  wznowił obrady i poddał pod głosowanie wniosek 
o powołanie zespołu z pośród Radnych do prac nad budżetem obywatelskim 

W wyniku głosowania: 4 „za” 8 „przeciw” i 2 „wstrzymujące się” wniosek nie został podjęty. 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski  poddał pod głosowanie przyjęcie materiału dotyczącego 
omawianego tematu: Zasady i funkcjonowanie budżetu partycypacyjnego w Gminie Wisła. 

W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych. Rada Miasta w głosowaniu 13 „za” i 1 „przeciw” przyjęła materiał 
w treści stanowiącej załącznik nr 12 do protokołu.

Ad.10a 
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Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski  rozpoczął kolejny punkt porządku obrad, podjęcie uchwały 
zmieniającej budżet Miasta Wisła na rok 2014. Powiedział, że były dwie autopoprawki, wszyscy otrzymali materiał 
po zmianach. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek  powiedział, że materiał był omówiony, poprosił o ewentualne pytania. 

Skarbnik Miasta Damian Cieślar  powiedział, że w dyskusji na komisjach wspólnych zwrócono uwagę na 
Tabelę J – wydatki majątkowe, gdzie zgłoszona uwaga została uwzględniona, dokonano stosownej korekty, 
poprawiona wersja jest widoczna na wyświetlaczu oraz została wszystkim przekazana drogą mailową. Powiedział, 
że dokonano korekty w kwotach dochodów i wydatków w związku z wprowadzoną kwotą dotacji z budżetu 
państwa w wysokości 103.646 zł. 

Radny Władysław Pilch  zapytał o zwiększenie rocznych transz obligacji komunalnych o 2 miliony złotych, 
czy to jest dodatkowa kwota, oprócz 3 milionów planowanych na ten rok. 

Skarbnik Miasta Damian Cieślar  potwierdził, że w pierwotnej wersji było 3 miliony złotych, natomiast 
wykonaniu budżetu 2013 roku okazało się, że wolne środki są w kwocie niższej niż zakładano. 

Radna Ewa Sitkiewicz  zapytała jak jest możliwe zwiększenie kwoty obligacji o 2 miliony złotych, skoro Rada 
jeszcze nie podjęła decyzji o emisji obligacji. 

Skarbnik Miasta Damian Cieślar  wyjaśniając powiedział, że budżet jest dokumentem planistycznym, 
w przypadku zaciągania pożyczek konieczne jest podjęcie uchwały Rady Miasta, planistycznie uwzględniono 
w budżecie konieczność zaciągnięcia zobowiązań na kwotę 5 milionów złotych. Jednak nie jest to możliwe bez 
uchwały Rady Miasta wyrażającej zgodę na zaciągnięcie takiego zobowiązania. Zaproponowano zapisanie jako 
wpływ z obligacji, ale równie dobrze może to być ujęte jako kredyt. Matematycznie budżet musi się bilansować. 

Radna Grażyna Pruska  złożyła wniosek, o wpisanie do przyszłorocznego budżetu, w ramach programu 
„Wiślański exclusion” organizacje społeczne. 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski  zaproponował, żeby Radna złożyła wniosek w odpowiednim 
punkcie czyli wolne wnioski, gdyż nie jest związany z tym projektem uchwały. 

Podjęto dyskusję na temat emisji obligacji w której głos zabierali Radny Jan Szalbot, Radna Ewa Sitkiewicz, 
Burmistrz oraz Skarbnik Miasta.

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

W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych. Rada Miasta w głosowaniu 7 „za”, 4 „przeciw” i 3 „wstrzymującymi 
się” przyjęła przedstawiony projekt uchwały. 

Uchwała nr XXXVI/558/2014  stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Ad.10b 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski  rozpoczął kolejny punkt porządku obrad, podjęcie uchwały 
zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wisła. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek  powiedział, że projekt był omówiony, poprosił o ewentualne pytania lub 
przystąpienie do głosowania. 

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

W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych. Rada Miasta w głosowaniu 9 „za”, 4 „przeciw” i 1 „wstrzymujący się” 
przyjęła przedstawiony projekt uchwały. 

Uchwała nr XXXVI/559/2014  stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Ad.10c 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski  rozpoczął kolejny punkt porządku obrad, podjęcie uchwały 
zmieniającej uchwałę nr XLIV/548/2010r. Rady Miasta Wisła z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia 
wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za 
inkaso oraz zwolnień w opłacie. 
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Skarbnik Miasta Damian Cieślar  powiedział, że w związku z przeprowadzoną rewitalizacją parku, jego część 
mieszcząca się po prawej stronie alejki prowadzącej do basenu, została wyłączona z handlu, w pergoli można 
będzie prowadzić handel od maja do września oraz wskazano pas do handlu mieszczący się za boiskiem, wzdłuż 
bulwaru. 

Radna Grażyna Pruska  zwróciła uwagę na fakt, że gestorzy prowadzący handel w parku wiedzieli już 
w ubiegłym roku o planowanym wyłączeniu z handlu, a Rada dowiaduje się dopiero teraz. Zapytała więc, jaki jest 
przebieg informacji. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek  powiedział, że już w ubiegłym roku było wiadomo, że będzie prowadzona 
inwestycja, dlatego informowano przedsiębiorców, że to jest ostatni rok gdzie mogą w tamtych miejscach 
prowadzić handel. 

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

W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych. Rada Miasta w głosowaniu 11 „za” , 1 „przeciw” i 2 „wstrzymujące 
się” przyjęła przedstawiony projekt uchwały. 14 

Uchwała nr XXXVI/560/2014  stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Ad.10d 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski  rozpoczął kolejny punkt porządku obrad, podjęcie uchwały 
zmieniającej uchwałę nr XXI/318/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 25 października 2012r. w sprawie określenia 
warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Wisła w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek  powiedział, że temat był omówiony na połączonych komisjach, poprosił 
o przystąpienie do głosowania. 

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 się” przyjęła 
przedstawiony projekt uchwały. 

Uchwała nr XXXVI/561/2014  stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Ad.10e 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski  rozpoczął kolejny punkt porządku obrad, podjęcie uchwały 
w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter 
cywilnoprawny. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek  powiedział, że dyskusja odbyła się na komisjach, poprosił o przystąpienie do 
głosowania. 

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 się” przyjęła 
przedstawiony projekt uchwały. 

Uchwała nr XXXVI/562/2014  stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Ad.10f 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski  rozpoczął kolejny punkt porządku obrad, podjęcie uchwały 
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie oraz ustanowienia zabezpieczenia jej zwrotu w związku z realizacją przedsięwzięcia „Rozbudowa 
sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła – etap III: Przyłącza kanalizacyjne cz.2”. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek  poprosił o procedowanie jak poprzednio. 

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. 
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Uchwała nr XXXVI/563/2014  stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Ad.10g 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski  rozpoczął kolejny punkt porządku obrad: podjęcie uchwały 
zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2014. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek  powiedział, że również ten projekt był szczegółowo omówiony na 
połączonych komisjach, poprosił o pytania. 

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

W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych. Rada Miasta w głosowaniu 11 „za”, 1 „przeciw” i 2 „wstrzymujące 
się” przyjęła przedstawiony projekt uchwały. 

Uchwała nr XXXVI/564/2014  stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

Ad.10h 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski  rozpoczął kolejny punkt porządku obrad: podjęcie uchwały 
w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
oraz ustanowienia zabezpieczenia jej zwrotu w związku z realizacją przedsięwzięcia „Rozbudowa sieci 
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła – etap III: Przyłącza kanalizacyjne cz.2”. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek  powiedział, że temat był omówiony, poprosił o przystąpienie do głosowania. 

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 XXXVI/565/2014  stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

Ad.10i 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski  rozpoczął kolejny punkt porządku obrad: podjęcie uchwały 
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Wisła na okres od 
1.05.2014r. do 30.04.2015r. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek  poprosił o procedowanie jak poprzednio, tym bardziej, że na komisjach 
przedstawiciele WZC wszystko wyjaśnili i udzielili odpowiedzi na wszystkie zadane pytania. 

Radny Jan Szalbot  powiedział, że będzie głosował przeciw proponowanej podwyżce, ponieważ Spółka 
nie zrobiła nic, żeby obniżyć koszty funkcjonowania na przykład przez próbę wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii. 

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 XXXVI/566/2014  stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

Ad.10j 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski  rozpoczął kolejny punkt porządku obrad: podjęcie uchwały 
w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Wisła do złożenia wniosku aplikacyjnego do Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia p.n. Opracowanie dokumentacji 
projektowej dla zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła – etap IV”. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek  poprosił o procedowanie jak poprzednio. 

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. 
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Uchwała nr XXXVI/567/2014  stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

Ad.10k 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski  rozpoczął kolejny punkt porządku obrad: podjęcie uchwały 
w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2013 rok. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek  powiedział, że z planami mamy często do czynienia, za każdym razem są 
szczegółowo omawiane, jeśli jednak będą dalsze pytania to nie pozostaną bez odpowiedzi. 

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

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

Uchwała nr XXXVI/568/2014  stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

Ad.10l 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski  rozpoczął kolejny punkt porządku obrad: podjęcie uchwały 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych za 2013 rok. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek  powiedział, że sprawa jest przedyskutowana na komisjach o czym świadczyło 
jednoznaczne głosowanie. 

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 się” przyjęła 
przedstawiony projekt uchwały. 

Uchwała nr XXXVI/569/2014  stanowi załącznik nr 24 do protokołu.

Ad.10m 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski  rozpoczął kolejny punkt porządku obrad: podjęcie uchwały 
w sprawie zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r. 
przyjętego uchwałą nr XXXII/496/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 28 listopada 2013 r. 

Radny Władysław Pilch  w związku z tym, ze nie był obecny na połączonych komisjach poprosił o omówienie 
proponowanych zmian. 

Kierownik Referatu SO Beata Stebel  omówiła kolejno wszystkie proponowane zmiany w programie. 

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 XXXVI/570/2014  stanowi załącznik nr 25 do protokołu.

Ad.10n 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski  rozpoczął kolejny punkt porządku obrad: zmieniająca 
uchwałę Nr XI/146/2011 Rady Miasta Wisła z 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych 
stawek opłaty miejscowej, zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów 
i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek  powiedział, że projekt był omówiony, poprosił o przystąpienie do głosowania. 

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 XXXVI/571/2014  stanowi załącznik nr 26 do protokołu.
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Ad.10o 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski  rozpoczął kolejny punkt porządku obrad: projekt uchwały 
ogłaszającej jednolity tekst uchwały Nr XLII/512/2010 Rady Miasta Wisła z 25 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia 
regulaminu porządkowego terenu Parku im. Stanisława Kopczyńskiego, Placu Bogumiła Hoffa, ulicy Pawła 
Stellera i ulicy 1 Maja - od skrzyżowania z ulicą Olimpijską do skrzyżowania z ul. Bolesława Prusa. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek  powiedział, że kolejne projekty dotyczą ogłoszenia tekstów jednolitych, 
niczego nowego nie wnoszą ponad zmiany podjęte wcześniej. 

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 XXXVI/572/2014  stanowi załącznik nr 27 do protokołu.

Ad.10p 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski  rozpoczął kolejny punkt porządku obrad: projekt uchwały 
ogłaszającej jednolity tekst uchwały Nr XLIV/548/2010 Rady Miasta Wisła z 29 kwietnia 2010 r. w sprawie 
ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasentów, określenia wysokości 
wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień w opłacie. 

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 XXXVI/573/2014  stanowi załącznik nr 28 do protokołu.

Ad.10q 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski  rozpoczął kolejny punkt porządku obrad: projekt uchwały 
ogłaszającej jednolity tekst uchwały Nr VIII/103 z dnia 28 czerwca 2011 r. Rady Miasta Wisła z dnia 28 czerwca 
2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych w wyniku inwestycji prowadzonych przez Gminę Wisła 
w ramach projektu: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła – etap III” 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. 

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 XXXVI/574/2014  stanowi załącznik nr 29 do protokołu.

Ad.10r 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski  rozpoczął kolejny punkt porządku obrad: projekt uchwały 
ogłaszającej jednolity tekst uchwały Nr VIII/104/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad 
udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej, realizowanych na terenie Gminy Wisła. 

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 XXXVI/575/2014  stanowi załącznik nr 30 do protokołu.

Ad.10s 
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Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski  rozpoczął kolejny punkt porządku obrad: projekt uchwały 
ogłaszającej jednolity tekst uchwały Nr XI/146/2011 Rady Miasta Wisła z 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. 

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 XXXVI/576/2014  stanowi załącznik nr 31 do protokołu.

Ad.10t 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski  rozpoczął kolejny punkt porządku obrad: projekt uchwały 
ogłaszającej jednolity tekst uchwały Nr XXI/318/2012 Rady Miasta Wisła z 25 października 2012 r. w sprawie 
określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Wisła w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu. 

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 XXXVI/577/2014  stanowi załącznik nr 32 do protokołu.

Ad.10u 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski  rozpoczął kolejny punkt porządku obrad: projekt uchwały 
ogłaszającej jednolity tekst uchwały Nr XXXI/465/2013 Rady Miasta Wisła z 31 października 2013 r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku. 

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 XXXVI/578/2014  stanowi załącznik nr 33 do protokołu.

Ad. 11a 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski  poprosił o wprowadzenie do tematu udzielenia odpowiedzi 
na wniosek: Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Pod Jedlami”. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Joanna Nogowczyk  powiedziała, że w załączniku do tej uchwały jest 
zredagowana treść odpowiedzi, którą odczytała. 

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 się” przyjęła 
przedstawiony projekt uchwały. 

Uchwała nr XXXVI/579/2014  stanowi załącznik nr 34 do protokołu

Ad.12 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski  zapytał czy ktoś chciałby złożyć interpelację lub zapytanie. 

Radni nie zgłosili zapytań.

Ad.13 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski  rozpoczął kolejny punkt i powiedział, że wszystkie 
odpowiedzi zostały już udzielone. 

Radna Barbara Kędzior  powiedziała, że nie otrzymała odpowiedzi na wniosek złożony na poprzedniej sesji, 
dotyczący oszczędności wynikających z zawarcia wspólnej umowy na zakup energii. 
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Burmistrz Miasta Jan Poloczek  poprosił o przesunięcie terminu na udzielenie odpowiedzi, zapewnił, że 
zostanie ona przekazana w najbliższych dniach. 

Radna Joanna Płaczek-Wrotniak  powiedziała, że nie uzyskała uzupełnienia odpowiedzi na wniosek 
dotyczący aplikowania Miasta Wisła w konkursach unijnych w latach 2014-2020. 

Burmistrz Miasta Jan Poloczek  powiedział, że wszystko się dopiero kształtuje i możliwości się pojawiają. 
Powiedział, że wszyscy otrzymają do wypełnienia ankiety dotyczące rozwoju Miasta, które pokażą obszary, 
w których należy się rozwijać. Natomiast na dzień dzisiejszy nie jest możliwe przedstawienie szczegółów co do 
aplikowania w konkretnych obszarach.

Ad.14 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski  rozpoczął kolejny punkt porządku i zapytał czy ktoś chciałby 
przekazać komunikat lub informację. 

Poinformował Przewodniczących Zarządów Osiedli, że w przyszłym miesiącu będzie analizowany temat 
sprawozdań z działalności Zarządów za zeszły rok i poprosił o przekazanie sprawozdań do Biura Rady. Następnie 
przypomniał o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych, a następnie przekazał zaproszenie na 6 kwietnia. 

Sekretarz Miasta Jan Cieślar  poinformował, że wczoraj uczestniczył w spotkaniu oddziału wiślańskiego 
Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej i przekazał podziękowania za okazaną pomoc na zakup produktów 
żywnościowych i proszą o włączanie się w prace tej struktury. 

Radna Grażyna Pruska  pogratulowała i przekazał Radnym wyniki testu wiedzy o Wiśle.

Ad.15 

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

Radna Ewa Sitkiewicz  złożyła wniosek o wysłanie do Starosty Cieszyńskiego i Rady Powiatu następującego 
apelu: 

„W imieniu wiślańskiej społeczności, a zwłaszcza  młodzieży licealnej, zwracamy się z gorącą prośbą 
i apelem o nadanie biegu sprawie budowy hali sportowej przy wiślańskim LO im. Pawła Stalmacha. Ten 
obiekt szkolny nie posiada własnej sali gimnastycznej, na której można organizować programowe zajęcia 
wychowania fizycznego oraz zajęcia pozalekcyjne. W ostatnich latach pojawiła się niepowtarzalna szansa 
wybudowania hali sportowej na terenie będącym dotychczas w wieczystej dzierżawie Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Zacisze”, który to teren warunkowo na czas określony został sprzedany Starostwu 
Powiatowemu dla celu wybudowania na nim hali sportowej dla wiślańskiego liceum. Warunkiem 
przedłużenia umowy jest rozpoczęcie prac budowlanych do końca 2017 r. 

 Istnieją możliwości sięgnięcia po środki z funduszy ministerialnych lub transgranicznych, których 
pozyskanie zniweluje obciążenie budżetu powiatu cieszyńskiego tą inwestycją, niestety aplikowanie do tych 
projektów uzależnione jest od posiadania planów architektonicznych hali, których nie ma. 

 Wierzymy, że wspólnym samorządowym wysiłkiem możemy wiele dobrego uczynić dla naszej powiatowej 
społeczności.”,

Rada Miasta w głosowaniu 14 „za” jednogłośnie podjęła wniosek. 

Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 6 Leszek Pilch  poprosił o zamontowanie balustrad energochłonnych 

Radna Grażyna Pruska  zgłosiła wniosek o wprowadzenie do projektu „Wiślański Einclusion”  organizacji 
pożytku publicznego celem przekazania sprzętu komputerowego i ułatwienia dostępu do internetu. 

Rada w głosowaniu 14 „za” jednogłośnie podjęła złożony wniosek. 
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Ad.16 

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski  podziękował za przybycie i zamknął obrady XXXVI sesji 
Rady Miasta Wisła. 

Protokół sporządziła: Inspektor Grażyna Szalbot 

Przewodniczący Rady Miasta 
Wisła

Janusz Podżorski
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  OR – RM.0055.3.2014   

 

Sprawozdanie z działalno ści Burmistrza Miasta w okresie mi ędzysesyjnym 
                             ( w okresie     od  21 lutego do 21 marca   2014r.) 

 
Panie Przewodnicz ący !  
Wysoka Rado ! 
W okresie międzysesyjnym Burmistrz Miasta podejmował między innymi następujące sprawy 
 
W zakresie działania Referatu Finansów:  
 

1. Wydał zarządzenia w sprawie zmian budżetu Miasta Wisły na 2014 r.: 
 -  w dniu 28 lutego 2014 r.  
 -  w dniu 14 marca 2014 r.  
w wyniku których: 
      1) dokonano przesunięć wewnętrznych w ramach grup wydatków;  
      2) zwiększono budżet po stronie dochodów oraz wydatków o kwotę 283.646 PLN   
          (dotacja z budżetu państwa). 
      3) uruchomiono środki z rezerwy ogólnej w kwocie 14.000 PLN : 
    -  wkład własny do usuwania szkód powodziowych, 
    -  przygotowanie emisji obligacji. 
     4) uruchomiono środki z rezerwy celowej na wydatki oświaty w kwocie 6.500 PLN  
         na usuniecie awarii technicznej w Przedszkolu nr 3 
 
W zakresie działania Referatu Promocji Turystyki Ku ltury i Sportu 
 
1. Uczestniczył i współorganizował wydarzenie medialne:  „Bieg po Nowe Życie”. Imprezę 

sportową z przesłaniem popularyzacji polskiej transplantologii.  
2. Współorganizował dwu-dniową akcję promocyjną, imprezę skierowaną do rodzin z 

dziećmi pod patronatem  Beskidzkiej Piątki i Radia ZET. 
3. Stale przekazywał mediom komunikaty dotyczące warunków narciarskich na stokach 

narciarskich wraz z informacją o bieżących wydarzeniach w mieście. 
4. Zaopiniował wnioski o udzielenie nagród i stypendium sportowych na podstawie oceny 

Rady Sportu. 
5. Uczestniczył w spotkaniu wiślańskich przedsiębiorców dotyczącym  minionego sezonu 

zimowego i rozwoju miasta.  
6. Uczestniczył w podsumowaniu projektu „Śląski System Informacji Turystycznej”, której 

koordynatorem jest Śląska Organizacja Turystyczna. 
 
W zakresie działania Referatu Gospodarki Przestrzen nej i Nieruchomo ści 
 
1. Otrzymał negatywne uzgodnienia Zarządu Województwa Śląskiego oraz Regionalnej 

Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach do projektu zmiany studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów miasta , 
dotyczące projektowanego połączenia koleją linową  Czantorii ze Stożkiem.  

2. 25 lutego 2014r. podpisał umowę z Krajową Grupą Doradztwa Majątkowego  z siedzibą w 
Warszawie na opracowywanie w 2014r.  operatów szacunkowych ustalających wartości 
nieruchomości.  

3. 26 lutego br. podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Usług Geodezyjnych INTERGEO z 
siedzibą w Jawiszowicach na świadczenie usług geodezyjnych w zakresie rozgraniczania 
nieruchomości w 2014r.  

4. 3 marca br. podpisał umowę ze Spółką Biały Potok...  z siedzibą w Cieszynie na 
świadczenie usług weterynaryjnych w 2014r.  
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5. 18 marca br. zawarł dwie umowy notarialne zbycia nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Wisła z przeznaczeniem na poprawę warunków użytkowania  nieruchomości 
sąsiednich (nieruchomości na os. Uścieńków oraz nieruchomości przy ul.  Bursche).       

6. Przekazał Staroście Cieszyńskiemu kopie uchwalonych w ostatnim czasie dwóch planów 
miejscowych zagospodarowania przestrzennego.             

7. Zgodnie z wymogami statystyki publicznej opracował sprawozdania dotyczące 
planowania przestrzennego , leśnictwa i ochrony środowiska, strategicznych ocen 
oddziaływania na środowisko sporządzanych do planów miejscowych.  

8. Opracował informację o stanie mienia komunalnego za rok 2013. 
 
W zakresie działania Referatu Gospodarki Komunalnej   
 
1. Zawarł umowę ze spółką MS Salt Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 4/1 

Siemianowice Śląskie na dostawę soli drogowej (100t.)  do zimowego utrzymania dróg 
powiatowych na terenie miasta Wisły. Sukcesywna dostawa do 31 grudnia 2014 r. 
Wartość umowy wynosi 26.691,00 zł brutto. Dostawca wyłoniony w drodze zapytania 
ofertowego. 

2. Zawarł umowę  ze spółką Kopalnia Surowców Skalnych Wisła Spółka Akcyjna z siedzibą 
w Wiśle przy ul. Gahura na zakup materiałów kamiennych w roku 2014 (kliniec, wysiewka, 
tłuczeń, kamień łamany). Wartość umowy wynosi 80.000,00 zł brutto. Dostawca 
wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. 

3. Zawarł umowę  z firmą SKI FOREST Krzysztof Byrt z siedzibą w Wiśle przy os. Kobyla 13 
na zadanie: „Usługi w zakresie utrzymania czystości w mieście Wisła w okresie od 
kwietnia 2014 roku do marca 2015 roku”. Wartość umowy wynosi 376.697,50zł brutto. 
Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. 

4. Zawarł umowę z firmą Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowo-Usługowe Andrzej Czyż 
z siedzibą w Wiśle przy ul. Partecznik 31 na zadanie: „Usługi transportowe samochodem 
ciężarowym samowyładowczym z zamontowanym HDS-em o ładowności 8-10 ton w roku 
2014”. Wartość umowy wynosi 40.000,00 zł. Wykonawca wyłoniony w drodze zapytania 
ofertowego. 

5. Zawarł umowę z Firmą Transportową Józef Szalbot z siedzibą w Wiśle przy ul. 
Wyzwolenia 20 na zadanie: „Usługi koparko-ładowarką w roku 2014”. Wartość umowy 
wynosi 28.000,00 zł. Wykonawca wyłoniony w drodze zapytania ofertowego. 

6. Zawarł umowę  z firmą PIK RAFAŁ MOST KOMPLEKS z siedzibą w Wiśle przy ul. 
Towarowej 31 na zadanie: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy robotach 
związanych z modernizacją mostu przy ul. Kopydło w Wiśle”. Wartość umowy wynosi 
4.500,00 zł brutto. 

7. Zawarł umowę z Zakładem Usługowo-Handlowym „Tombia” K.Biały, J.Tomica Sp. jawna z 
siedziba w Wiśle. Ul. Przemysłowa na remont sceny amfiteatru. Wartość umowy 
129.743,81 zł brutto. Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. 
Termin wykonania do 28.04.2014.   

 
 

W zakresie działania Referatu Organizacyjnego  

1. W dniu 01 marca br. Burmistrz Miasta uczestniczył w walnym zebraniu OSP Wisła 
Malinka. 

2. W dniu 05 marca  br. uczestniczył w walnym zebraniu Stowarzyszenia Samorządowego 
Ziemi Cieszyńskiej w UG Zebrzydowice. 

3. W dniu 06 marca br. uczestniczył w spotkaniu Koła Gospodyń Wiejskich Wisła-Głębce z 
okazji Dnia Kobiet. 

4. W dniu 07 marca  Zastępca Burmistrza uczestniczyła w otwarciu Zimowej Spartakiady 
Spółdzielców w DW Kłos. 

5. W dniu 08 marca br. uczestniczył w walnym zebraniu OSP Wisła Czarne. 
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6. W dniu 14 marca uczestniczył w walnym zebraniu Stowarzyszenia „Olza”  w  Jasienicy. 
7.  W dniu 18 marca br. uczestniczył w otwarciu nowej siedziby „Twórców    Wiślanie”.  
8.  W dniu 19 marca br. uczestniczył w spotkaniu „Beskidzkiej 5” w Brennej.  
9.  W dniu 20 marca br. spotkał się z Zarządem Związku Pszczelarzy w Wiśle  w  

  nowej  siedzibie związku. 
 
 W zakresie działania Miejskiego Zespołu Ekonomiczno -Administracyjnego Szkół  

1. Przyjął zarządzenie z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli w roku 2014. 

2. Przyjął zarządzenie z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
umowy użyczenia pomieszczenia w budynku Beskid na czas nieoznaczony z 
przeznaczeniem na działalność Związku Pszczelarzy w Wiśle. 

3. Przyjął zarządzenie z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia 
dziecka do klasy pierwszej szkół podstawowych oraz Gimnazjum na rok szkolny 
2014/2015. 

4. Wystąpił z wnioskiem do Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Bielsku – Białej o 
dokonanie oceny pracy dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Wiśle Pani Lidii 
Bolechowicz – pismo z dnia 27 lutego 2014 r. 

5. Przekazał Komisji Oświaty Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miasta Wisła  informację na 
temat otwarcia Uniwersytetu Dziecięcego w Wiśle – pismo z dnia 11 marca 2014 r. 

 
 Panie Przewodnicz ący! 
 Wysoka Rado!  
 
     To były najważniejsze sprawy, którymi Burmistrz Miasta zajmował się w okresie 
międzysesyjnym.      

 
                                                              Burmistrz Miasta    

                                                              
                                                              Jan Poloczek 
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Sprawozdanie z działalności przewodniczącego Komisji Kultury, Turystyki, Promocji, Sportu                   
 w okresie międzysesyjnym luty-marzec 2014r. 

 
 
 

 Komisji Kultury, Turystyki, Promocji, Sportu w okresie międzysesyjnym spotkała się na 
posiedzeniu wyjazdowym w dniu 18 marca 2014r. 
 
Obecni członkowie Komisji wg załączonej listy obecności, Zastępca Burmistrza Lidia Forias, 
Sekretarz Miasta Jan Cieślar, Kierownik Referatu PTKS Ewa Zarychta, przedstawiciele 
agroturystyki "Natura". 
 
 
Tematyka posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 
2. Spotkanie z gestorami agroturystyki na terenie Wisły. 
3. Sprawy bieżące. 

 
 Komisja wizytowała Agroturystyki „U Gazdy” państwa Anety i Marcina Nogowczyk oraz „U 
Matysa” Danuta i Sławomir Mitręga w Malince. Posiedzenie odbyło się w „Kamratówce”.  
Protokół z poprzedniego posiedzenia  został przyjęty w głosowaniu 5 „za” jednogłośnie. 
Członkowie Komisji podzielili się wrażeniami z objazdu dwóch wzorcowych gospodarstw 
agroturystycznych, kultywujących tradycje i prowadzących gospodarstwa rolne. Właściciele 
stwierdzili, że miniony sezon nie był najgorszy mimo nie sprzyjającej aury zimowej. 
Podczas dyskusji podkreślono rolę agroturystyki na tle wszystkich obiektów świadczących usługi 
noclegowe, zauważono dobrą współpracę agroturystyki z Miastem. Przedstawiciele agroturystyki 
przedstawili plany rozwoju swoich obiektów, projekty w których uczestniczą, szkolenia jakie 
odbyli, ciekawe rozwiązania jakie podpatrzyli u innych „Kraina Rumiankowa”, 10 obiektów 
agroturystycznych ma w swoich zagrodach żywe zwierzęta. Zwracano uwagę na trudności z jakimi 
borykają się właściciele obiektów agroturystycznych chcąc pogodzić obsługę gości z hodowlą 
zwierząt. 
W sprawach bieżących poruszano tematy sposobów inwestowania w reklamę i promocję miasta,, 
współfinansowania wydatków, znalezienia i wypracowania priorytetów do dalszego rozwoju Wisły. 
- Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski omówił złożone wnioski o przyznanie nagród i 
stypendiów sportowych, które zostały pozytywnie zaopiniowane. 
Wystosowano wniosek: 
„Uhonorować wyróżnieniem Pana Jakuba Glajcara za osiągnięcia sportowe.” 
Głosowanie: 5 „za” jednogłośnie 
 
Członkowie Komisji aktywnie brali udział w wydarzeniach na terenie miasta. 
 
 
 

   Przewodnicząca Komisji 

 

     Grażyna Pruska 

 
                                                                                                               Wisła, 25. 03. 2014r. 

Id: EE267F5E-D1FD-4C01-9E49-AEA095657198. Podpisany Strona 24



Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej  
 
 
W okresie między sesyjnym odbyło się jedno posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 

17 marca 2014 r. (komisja obradowała w niepełnym składzie) na którym przyjęto 

protokół z poprzedniego posiedzenia komisji  z dnia 17 lutego 2014r. 

 

Komisja rozpatrzyła  wniosek Sp. z o.o. „Pod Jedlami” o obniżenie podatku                        

lub zwolnienie z podatku od nieruchomości. Projekt odpowiedzi zostanie 

przedstawiony na sesji.   

Głównym tematem posiedzenia była  „Ocena funkcjonowania systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi” 

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: Burmistrz Miasta Jan Poloczek, Sekretarz 

Miasta Jan Cieślar, Skarbnik Miasta Damian Cieślar, Inspektor Referatu RGŚ Janusz 

Pezda, Pan Mirosław  Gazurek  Mirotrans,  

Po wysłuchaniu Pana Mirosława Gazurka, przeanalizowaniu przygotowanego 

materiału i wysłuchaniu odpowiedzi na zadawane pytania członkowie komisji ocenili  

funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.   

Przygotowany materiał  został przyjęty jednogłośnie. 

Informacje z przebiegu posiedzenia będą dostępne w protokole. 

 

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej  – Joanna Nogowczyk 
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Wisła 17 Marca 2014 

Informacja z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Miasta. 

Panie Przewodniczący Wysoka Rado. 

Komisja pomiędzy sesjami Rady Miasta odbyła 1 posiedzenie w dniu 17 Marca 2014 roku w komisji 

uczestniczyło 4 radnych którzy zajmowali się następującymi tematami. 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji tj. 17 luty 2014 roku. 

2. Informacja o realizacji umów na dzierżawę Jonidła Hali Parkowej i Domu Zdrojowego 

3. Sprawy bieżące 

 

Ad 1 

Do zapoznanego się protokołu radni nie zgłosili uwag i w głosowaniu przyjęli go 4 za. 

     Ad 2 

Kierownik referatu GK Małgorzata Szalbot udzielała odpowiedzi na pytania członków komisji z 

których wynika, że dzierżawcy wyżej wymienionych umów nie mają zaległości finansowych wobec 

miasta natomiast na rozliczenie remontu Hali Parkowej dzierżawca ma czas do końca marca 

bieżącego roku. Ponadto poruszano kwestię parkingu na Jonidle, budowy mostu w Głębcach wjazdu 

do lokalu Pana Juroszka oraz braku zatoczek autobusowych w rejonie Jonidła. 

Komisja jednogłośnie 4 za przyjęła przedstawione informacje 

Ad 3 

1. Ustalono datę następnego posiedzenia komisji na 14 Kwietnia 2014 rok o godzinie 13.00 

 

 

 

Przewodniczący Komisji 

Jerzy Mitręga 
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Informacja z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego 
Komisji Gospodarki Komunalnej, 

Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego, 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

 
Panie Przewodniczący Wysoka Rado. 

 
Komisja pomiędzy Sesjami Rady Miasta odbyła posiedzenie w dniu 19.03.2014 roku. 

Tematami posiedzenia były: 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 

2. Podsumowanie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

3. Sprawy bieżące. 

Ad. 1 Członkowie komisji z głosowaniu 6 „ZA” jednogłośnie przyjęli protokół z posiedzenia komisji z dnia  

19 lutego 2014r. 

Ad.2 Kierownik referatu GK pani Małgorzata Szalbot przedstawiła sprawę dotyczącą przydziału mieszkania 

pani Dorocie Kukuczka. W burzliwej dyskusji, każdy z radnych mógł odnieś się do tego problemu. Na wszystkie 

pytania radnych odpowiadała pani kierownik. Stanowisko radnych nie zostało wyrażone, głosowanie 3 „ZA”,  

3 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się”.  

Właściwy pkt 2 omówił inspektor referatu RGŚ Janusz Pezda wraz z z-cą skarbnika Łukaszem Małyszem. Radni 

otrzymali obszerny materiał, z którym mogli się zapoznać. Pan Pezda odpowiadał na pytania radnych i omawiał 

poszczególne problemy. Omawiano również opłaty na odpady w porównaniu z gminami sąsiednimi. Materiał ten 

został przyjęty z głosowaniu 9 „ZA”- jednogłośnie 

Ad.3 W sprawach bieżących poruszono kwestię: budowy kanalizacji na ul. Towarowej w etapie III. 

 

                  

Ustalono, że następne posiedzenie komisji odbędzie się 16 kwietnia 2014 roku o godz. 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 Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych 
                                                     w miesiącu marcu 2014 r. 
 
             Posiedzenie Komisji odbyło się w Urzędzie Miasta w dniu 20.03.2014 r. 
 
             Tematyką posiedzenia było: 
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 
2. Uniwersytet Dziecięcy – możliwość otwarcia innych sekcji w Wiśle. 
3. Wizyta w Liceum Ogólnokształcącym w Wiśle. 
4. Analiza materiałów na sesję w zakresie działania komisji. 
5. Sprawy bieżące i wnioski. 
 
             Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisja przyjęła jednogłośnie. 
 
             W punkcie 1.  Dyrektor MZEAS Pan Sylwester Foltyn i Z-ca Burmistrza Pani Lidia Forias 
przedstawili model funkcjonowania Uniwersytetu Dziecięcego w Cieszynie, jego zasady 
organizacyjne oraz finansowe. W przeprowadzonej dyskusji poruszono m.in. temat 
prawdopodobieństwa pomyślnego wprowadzenia zajęć Uniwersytetu Dziecięcego w Wiśle, 
uwzględniając zainteresowanie mieszkańców oraz możliwości  rodziców i gminy w 
partycypowaniu w kosztach. Zapytano Panią Kierownik Referatu SO Beatę Stebel o możliwość 
przeznaczenia na ten cel części środków z Programu Zapobiegania Alkoholizmowi;. 
 
             W punkcie 3. Pani Kierownik Referatu SO przedstawiła trzy projekty uchwał: 
„Przyjęcie raportu z wykonania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2013.” 
„Przyjęcie sprawozdania z wykonania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych za rok 2013.” 
„Zmiana Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r. 
przyjetego uchwałą nr XXXII/496/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 28 listopada 2013 r.” 
Pani Kierownik szczegółowo omówiła zakres wykonania poszczególnych programów oraz 
przyczyny powstania niewykorzystanych środków finansowych, które w nowym budżecie zostają 
przeznaczone na budowę boisk przyszkolnych w osiedlach Wisła-Czarne i Wisła-Malinka. 
Przedstawiony materiał Komisja przyjęła jednogłośnie. 
 
             W punkcie 5 Z-ca Burmistrza P. Lidia Forias i Dyrektor MZEAS P. Sylwester Foltyn, 
zrelacjonowali przebieg swojego spotkania z rodzicami dzieci niepełnosprawnych, dotyczącego 
długiego czasu dowozu dzieci do przedszkola i szkoły integracyjnej. 
 
             W punkcie 4 Komisja udała się na wizytę do Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła 
Stalmacha w Wiśle, gdzie przez Panią Dr Danutę Kozyrę, została zapoznana z budynkiem, 
organizacją pracy, specyfiką nauczania oraz tematami ważnymi i bieżącymi dla szkoły. Wiodącymi 
problemami są: niż demograficzny  podobnie, jak w innych placówkach oświatowych oraz brak hali 
sportowej. 
           Na zakończenie posiedzenia, ustalono termin następnego spotkania na 17.04.2014 r o godz. 
13:00. 
           W dniu  25.03.2014 r. Komisja wzięła udział w posiedzeniu wspólnym wszystkich Komisji 
w celu omówienia materiałów na sesję. 
            Ponadto członkowie Komisji brali udział w większości oficjalnych wydarzeń w Mieście. 

                                 Przewodnicząca Komisji Oświaty, zdrowia i Spraw Socjalnych 
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Informacja z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Miasta-               

luty 2014r 

 

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

2. Przygotowanie informacji o pracach Rady 

3. 01.03.2014r- Bieg po życie- J. Podżorski, B. Koczwara 

4. 01.03.2014r- Walne zebranie sprawozdawcze OSP Wisła Malinka- J. Podżorski 

5. 06.03.2014r- Konferencja pt Bogumił Hoff „ odkrywca” Wisły- B. Koczwara 

6. 08.03.2014r- Walne zebranie sprawozdawcze OSP Wisła Czarne- J. Podżorski 

7. 08.03.2014r- Wieczór kabaretowy z okazji Dnia Kobiet w OSP Jawornik- B. Koczwara 

8. 11.03.2014r- spotkanie Rady Sportu- stypendia i nagrody sportowe- J. Podżorski 

9. 17.03.2014r- III Konkurs Gwarowy pt. „ Mowa ojców”- B. Koczwara 

10. 20.03.2014r- otwarcie siedziby Związku Pszczelarzy w Wiśle- J. Podżorski 

 

 

 

        Przewodniczący Rady Miasta Wisły 

Janusz Podżorski 
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UCHWAŁA NR XXXVI/557/2014
RADY MIASTA WISŁA

z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie miasta Wisła w 2014 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. 2013r. 
poz.594 ze zm.), w związku z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. 
Dz. U. z 2013r. poz. 856), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Cieszynie, organizacji 
społecznych działających na terenie miasta Wisły, których statutowym celem jest ochrona zwierząt oraz 
dzierżawców obwodów łowieckich działających na terenie miasta Wisła 

Rada Miasta Wisła 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Przyjmuje program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
miasta Wisła w 2014 roku , który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Traci moc uchwała Rady Miasta Wisły z dnia 28 marca 2013r. Nr XXVI/388/2013 w sprawie przyjęcia 
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Wisły 
w 2013 roku. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisła. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Wisła

Janusz Podżorski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/557/2014 

Rady Miasta Wisła 

z dnia 27 marca 2014 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt   
na  terenie miasta Wisła w 2014 roku 

§ 1. 

Wprowadzenie

1.  Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta 
Wisła  roku 2014 określa ogólne wytyczne dotyczące zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt poprzez określenie celów, zadań realizowanych w roku 2014 w ramach 
Programu wraz ze wskazaniem realizujących je jednostek, 

2.  W Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
miasta Wisła w roku 2014, określono dziewięć zadań, których wybór podyktowany został zapisami art. 11a ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt. 

§ 2. 

Słowniczek

 Ilekroć w Programie jest mowa o: 

1)  Programie - należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na  terenie miasta Wisła w 2014 roku. 

2)  ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2013 r. 
poz.856)

3)  organizacjach społecznych - należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe współpracujące z Gminą 
Wisła, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt 

4)  Schronisku – należy przez to rozumieć Schronisko dla zwierząt , z którym Gmina Wisła podpisała stosowną 
umowę 

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

6)  Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Wisła 

7)  Referacie Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości – należy przez to rozumieć Referat Gospodarki 
Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Wiśle 

8)  zwierzętach bezdomnych – należy przez to rozumieć  zwierzęta określone w art. 4 pkt 16 ustawy 

9)  zwierzętach domowych – należy przez to rozumieć zwierzęta określone w art. 4 pkt 17 ustawy 

10)  kotach wolno żyjących – należy przez to rozumieć koty żyjące na wolności ( w otoczeniu człowieka w stanie 
dzikim). 

§ 3. 

Cele Programu

1.  Program obejmuje działania realizowane i finansowanie przez Gminę Wisła, mające na celu zapewnienie 
opieki zwierzętom bezdomnym oraz zapobieganie bezdomności zwierząt w granicach administracyjnych miasta. 

2. Celami Programu są: 

1) zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

2) zapobieganie bezdomności zwierząt 

Id: 1DD25ABD-770F-4A95-B086-7B092F4F6E99. Podpisany Strona 1Id: EE267F5E-D1FD-4C01-9E49-AEA095657198. Podpisany Strona 31



3) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt 

4) edukacja mieszkańców w zakresie ochrony zwierząt przed bezdomnością

§ 4. 

Zadania w ramach Programu

 W ramach Programu miasto Wisła realizuje następujące zadania: 

1)  Zapewnienie bezdomnym zwierzętom domowym miejsca w schronisku dla zwierząt. 

2)  Opieka nad wolno żyjącymi kotami , w tym ich dokarmianie. 

3)  Odławianie bezdomnych zwierząt. 

4)  Obligatoryjna sterylizacja lub kastracja w schroniskach dla zwierząt. 

5)  Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt. 

6)  Usypianie ślepych miotów. 

7)  Zapewnienie miejsca dla zwierzęcia gospodarskiego. 

8)  Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. 

9)  Działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym. 

§ 5. 

Wykonawcy Programu 

1.  Koordynatorem Programu jest Burmistrz Miasta Wisła, za pośrednictwem Referatu Gospodarki 
Przestrzennej i Nieruchomości.Referat Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości współpracuje w tym zakresie ze 
Schroniskiem, Strażą Miejską, Policją, organizacjami społecznymi , organami Inspekcji Weterynaryjnej i lekarzami 
weterynarii 

2. Realizację działań w ramach Programu prowadzą : 

1) Burmistrz Miasta Wisła, za pośrednictwem : 

a) Referatu Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości 

b) Straży Miejskiej. 

2) Schronisko  - na podstawie umowy zawartej z Gminą Wisła. 

3) organizacje społeczne – na podstawie zawartych umów. 

4) Lekarz weterynarii – na podstawie zawartej umowy. 

5) Policja.

§ 6. 

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom domowym miejsca w schronisku dla zwierząt

1. Gmina Wisła zapewnia : 

1) wyłapanym bezdomnym zwierzętom ( w szczególności psom ) miejsce oraz opiekę w Schronisku  na podstawie 
umowy 

2) wyłapanym bezdomnym kotom opiekę w domach  tymczasowych, prowadzonych przez organizacje społeczne, 
na podstawie umów.

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

3.  Schronisko dla bezdomnych zwierząt  uprawnione jest do oddania wyłapanego zwierzęcia dla którego 
nie udało  się ustalić właściciela (opiekuna) do adopcji  po upływie 14 dni od dnia , w którym zostało umieszczone 
w Schronisku. 
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4. W przypadku ustalenia właściciela zwierzęcia umieszczonego w schronisku,  zwrot zwierzęcia następuje, po 
uiszczeniu wszelkich kosztów poniesionych do dnia jego wydania, a związanych z : 

1) wyłapaniem i transportem, 

2) utrzymaniem, 

3) leczeniem, szczepieniami, sterylizacją/kastracją  oraz  innymi  zabiegami.

§ 7. 

Opieka nad wolno żyjącymi kotami , w tym ich dokarmianie 

1. Opieka nad kotami wolno żyjącymi realizowana jest poprzez : 

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

2) zapewnienie dokarmiania w miejscach przebywania   przy pomocy osób, które zobowiążą się do opieki nad 
tymi zwierzętami ; 

3) w razie konieczności zapewnienie opieki lekarza weterynarii ; 

4) w miarę możliwości sterylizację lub kastrację; 

5) w miarę możliwości zapewnienie miejsca schronienia - w szczególności w okresie zimowym;

2.  Współdziałanie w ww. zakresie z organizacjami społecznymi. 

3.  W celu udzielenia pomocy,  przeprowadzenia leczenia i/lub  sterylizacji/kastracji  wolno żyjące koty będą 
odławiane. 

4.  Odławianie wolno żyjących kotów może odbywać się przy pomocy funkcjonariuszy Straży Miejskiej 
w Wiśle oraz inspektorów organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, jak 
również osób opiekujących się tymi zwierzętami na co dzień, które zobowiążą się do udzielenia pomocy w ich 
odłowieniu. 

5.  Po udzieleniu pomocy i/lub zakończeniu leczenia i/lub przeprowadzeniu sterylizacji/ kastracji wolno żyjące 
koty umieszczane są w miejscu z którego zostały odłowione. 

§ 8. 

Odławianie bezdomnych zwierząt

1.  Bezdomne zwierzęta na terenie miasta Wisła podlegają stałemu odławianiu. 

2.  Informacje o bezdomnych zwierzętach i konieczności interwencji przyjmuje Referat Gospodarki 
Przestrzennej i Nieruchomości, Straż Miejska oraz Komisariat Policji w Wiśle. 

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

4. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt realizują: 

1) podmiot prowadzący schronisko 

2) organizacje społeczne na podstawie zawartych umów, 
za pośrednictwem przeszkolonych pracowników.

5.  Wyłapane bezdomne zwierzęta będą przewożone do schroniska dla bezdomnych zwierząt środkiem 
transportu przystosowanym  do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt lub pozostaną pod opieką 
organizacji społecznej. 

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

7.  Odłowione zwierzęta gospodarskie podlegają przewiezieniu do gospodarstw rolnych wskazanych 
w § 12 ust. 2. 
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§ 9. 

Obligatoryjna sterylizacja lub kastracja w schroniskach dla zwierząt

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

2.  Zabiegi sterylizacji lub kastracji mogą być przeprowadzane wyłącznie przez lekarza weterynarii. 

3. Zabiegom o których mowa w ust.1, nie podlegają zwierzęta: 

a) w okresie do 14 dni od umieszczenia w schronisku, z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub 
opiekuna oraz okres kwarantanny, 

b) u których istnieją przeciwwskazania do wykonania zabiegów z uwagi na stan zdrowia lub wiek. 

§ 10. 

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt

1. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt jest realizowane przez: 

1) Schronisko, poprzez przekazywanie zwierząt przebywających w Schronisku do adopcji, prowadzenie galerii 
zwierząt przeznaczonych do adopcji na stronie internetowej Schroniska, współpracę w zakresie znajdowania 
nowych opiekunów z organizacjami społecznymi, 

2) Organizację społeczną, poprzez przekazywanie zwierząt przebywających w domach tymczasowych do adopcji, 
organizację imprez promujących adopcję zwierząt, prowadzenie galerii zwierząt przeznaczonych do adopcji na 
stronie internetowej Organizacji społecznej, 

3) Referat Gospodarki  Przestrzennej i Nieruchomości poprzez prowadzenie działań zmierzających do 
pozyskiwania nowych właścicieli a w szczególności : 

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

b) informowanie o możliwościach adopcji zwierząt bezdomnych na stronie internetowej Miasta Wisły.

§ 11. 

Usypianie ślepych miotów

1. Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii, zgodnie ze sztuką 
weterynaryjną: 

1) w schronisku dla zwierząt 

2) w gabinecie weterynaryjnym  -  na podstawie umowy podpisanej z gminą, w pomieszczeniu do tego celu 
przystosowanym bez udziału osób postronnych oraz innych zwierząt.

2.  Bezpłatne usypianie ślepych miotów wykonywane jest w gabinecie weterynaryjnym usytuowanym w Wiśle 
przy ul.Słonecznej 6 ,  na podstawie umowy podpisanej z gminą . 

3.  Do gabinetu, o którym mowa w ust. 2 , mogą  być  dostarczane  tylko  zwierzęta z terenu miasta Wisła. 

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

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

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

§ 12. 

Zapewnienie miejsca dla zwierzęcia gospodarskiego
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1.  Zwierzęta gospodarskie czasowo odebrane poprzedniemu właścicielowi lub bezdomne zwierzęta 
gospodarskie w stosunku do których nie można ustalić właściciela, w zależności od gatunku, będą kierowane  do 
właściwego gospodarstwa rolnego - na podstawie umowy zawartej przez gminę z właścicielem gospodarstwa 
w momencie zaistnienia okoliczności wymagającej interwencji. 

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

1) ul. Partecznik 8 

2) ul. Gościejów 1 

3) ul. Kasztanowej 19 

4) ul. Kopydło 91A

3.  Jednocześnie z umieszczeniem zwierzęcia w gospodarstwie rolnym Referat Gospodarki Przestrzennej 
i Nieruchomości podejmie starania w zakresie znalezienia miejsca w schronisku dla zwierząt lub nowego 
właściciela dla tych zwierząt. 

§ 13. 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

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

1)  w schronisku poprzez zapewnienie specjalistycznej pomocy lekarsko- weterynaryjne, 

2)  poprzez zawarcie umowy z lekarzem weterynarii, której przedmiotem jest zapewnienie całodobowej opieki 
weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. Na terenie Miasta ww. usługi 
świadczyć będzie  Gabinet Weterynaryjny przy ul.Słonecznej 6 w Wiśle 

§ 14. 

1. W ramach programu przewiduje się realizację następujących działań o charakterze edukacyjno-
informacyjnym: 

1) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt; 

2) przekazywanie informacji na temat odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego 
traktowania; 

3) propagowanie sterylizacji i kastracji psów i kotów; 

4) propagowanie adopcji zwierząt domowych; 

5) uświadamianie potencjalnym właścicielom zwierząt praw i obowiązków wynikających z faktu posiadania 
zwierzęcia. 

6) zachęcanie szkól i przedszkoli z terenu miasta Wisły do włączania do treści programowych w dziedzinie 
ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych  oraz 
standardami opieki nad zwierzętami.

2.  Współpraca w ww. zakresie z zainteresowanymi organizacjami społecznymi oraz placówkami 
oświatowymi. 

3.  Działania edukacyjno-informacyjne prowadzone będą głownie poprzez opracowywanie i rozpowszechnianie 
apeli i materiałów informacyjnych na stronie internetowej miasta Wisła i/lub tablicach ogłoszeń, i/lub lokalnej 
gazecie „ECHO WISŁY”.

§ 15. 

1. W celu ułatwienia identyfikacji  psów pozostawionych bez opieki Urząd Miejski w Wiśle  kontynuuje ich 
rejestrację. 

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

1) wpisuje dane psa oraz jego właściciela do rejestru; 

2) wydaje  osobie rejestrującej zwierzę  znaczek identyfikacyjny dla psa oraz Kartę psa.

3. Rejestracji podlegają psy: 

1) dotychczas niezarejestrowane, 

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

§ 16. 

1. Koszt realizacji zadań określonych w niniejszym programie ponosi Gmina Wisła. 

2.  Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie Miasta Wisła 
na rok 2014. 

3.  Środki na realizację Programu w roku 2014 ustala się w kwocie: nie mniej niż 49.000,00 zł . 

4. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia dostaw i usług zgodnie z ustawą z dnia 

29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych. 
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ZASADY I FUNKCJONOWANIE 
BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO 

Informacja sporządzona na XXXVI sesję Rady Miasta Wisła 

w dniu 27 marca 2014 roku 

 

 

1. Pojęcie budżetu partycypacyjnego w polskim systemie prawnym 

 
Budżet partycypacyjny (def.) – demokratyczny proces dyskusji i podejmowania decyzji, w którym każda 

mieszkanka i każdy mieszkaniec gminy decyduje o tym, w jaki sposób wydawać część budżetu lokalnego lub 

też publicznego. 

 
Wprowadzenie budżetu partycypacyjnego jest zgodne z obowiązującym w Polsce prawem. Mieści się w 

jego ramach jako „umowa społeczna” zawierana między mieszkańcami i radnymi, może być więc legalnie 

wprowadzany w gminach, dzielnicach i innych jednostkach samorządu. Organ stanowiący może określić 

kwotę wydzieloną z ogólnego budżetu takiej jednostki, która zostanie przeznaczona zgodnie z wolą 

mieszkańców wyrażoną w otwartym głosowaniu. Procedura podejmowania decyzji może być elastycznie 

dostosowana do lokalnych warunków, tak aby mogła wyłonić te propozycje mieszkańców, które mają 

największe poparcie społeczne i mogą zostać wpisane do budżetu.  

 

Budżet partycypacyjny nie jest jednak narzędziem prostym do wykorzystania. Na podstawie doświadczeń 

międzynarodowych oraz kilku przykładów polskich miast można wskazać m.in. następujące bariery: 

1) Konieczność zapewnienia powszechnego udziału społeczności lokalnej lub regionalnej – właściwa 

realizacja budżetu partycypacyjnego musi być oparta na uwzględnieniu głosu wszystkich grup 

społecznych. Nie można doprowadzić do wykluczenia jakiejś grupy społecznej, bądź zdominowania 

debaty publicznej przez jedną lub kilka grup społecznych; 

2) Konieczność przygotowania planu uchwalania budżetu JST z większym wyprzedzeniem niż robiono to 

w przypadku „tradycyjnego” budżetu. A zatem konieczne jest przygotowanie materiałów 

informacyjnych dla mieszkańców, przeprowadzenie konsultacji społecznych, a następnie wyborów na 

podstawie których podejmowania jest decyzja odnośnie wydatków; 

3) Rosnące oczekiwania społeczności lokalnej, które mogą być trudne do zrealizowania na poziomie 

władz lokalnych. 

 

Wprowadzenie budżetu partycypacyjnego w Gminie Wisła od strony formalnej wymagałoby nowelizacji 

trzech dokumentów: 

1) Uchwały Nr XII/173/2011 Rady Miasta Wisły z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia trybu 

prac nad projektem uchwały budżetowej; 

2) Zarządzenia Nr  Or.0050.166.2012 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 19 września 2012 roku w sprawie 

określenia terminów oraz podmiotów zobowiązanych do przygotowania informacji niezbędnych do 

opracowania projektu budżetu miasta Wisła na kolejny rok budżetowy i aktualizacji Wieloletniej 

Prognozy Finansowej; 

3) Zarządzenia Nr  Or.0050.109.2013 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 8 sierpnia 2013 roku w sprawie 

określenia zakresu informacji niezbędnych do opracowania projektu budżetu miasta Wisła i aktualizacji 

Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

 

2. Przykłady wdrożenia budżetu partycypacyjnego w Polsce 
 

Próby wprowadzenia budżetu partycypacyjnego podejmowane były już w wielu jednostkach samorządu 

terytorialnego w  Polsce. Organizacje pozarządowe realizowały też pojedyncze projekty i jednorazowe 

programy pilotażowe. Nie oznacza to jednak, że budżet partycypacyjny jest w Polsce powszechnie 

stosowany.  

 

Pierwszym polskim miastem, które wydzieliło budżet obywatelski, był w 2011 r. Sopot. W 2013 roku po raz 

pierwszy o przeznaczeniu cząstki przyszłorocznego budżetu bezpośrednio decydowali m. in. białostocczanie 

i rzeszowianie. 
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W Łodzi decyzję o wydzieleniu budżetu obywatelskiego w 2014 r. radni podjęli z dwuletnim 

wyprzedzeniem. Na zgłoszone w bieżącym roku projekty ogólnomiejskie i lokalne głosowało ponad 129 tys. 

mieszkańców. Wybrano ponad 40 z 762 propozycji, do podziału było 20 mln zł. Najczęściej głosowano na 

remont schroniska dla zwierząt, uruchomienie bezpłatnej sieci WiFi i projekt Łódzkiego Roweru Miejskiego. 

Łodzianie postanowili też, by w przyszłorocznym budżecie miasta wygospodarować pieniądze na bank 

żywności, hospicjum dla dzieci i zajęcia Akademii Marcina Gortata. 

Poznań na przyszłoroczny budżet obywatelski przewidział 10 mln zł. Mieszkańcy głosowali m. in. na 

schronisko dla bezdomnych i ścieżki rowerowe. 

Mieszkańcy Rzeszowa, który po raz pierwszy przeznaczył 5 mln zł na budżet obywatelski, zgłosili na 2014 

rok 230 propozycji - głównie remontów chodników i ulic. 10 proc. z tej kwoty będzie można przeznaczyć na 

zadania nieinwestycyjne, np. koncerty lub imprezy sportowe.  

Także Radom po raz pierwszy zarezerwował środki – 3 mln zł - na budżet obywatelski. Zostanie on 

przeznaczony m.in. na bank żywności, który ma odbierać z giełdy rolnej niesprzedane warzywa, by 

przekazywać je potrzebującym, remont siedziby Polskiego Związku Głuchych, usprawnienie ruchu 

rowerowego, szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka i przyszkolne boiska. 

W Gorzowie Wiekopolskim mieszkańcy mogą wybierać spośród 75 inwestycji proponowanych w ramach 

budżetu obywatelskiego na przyszły rok. Magistrat zarezerwował na ten cel 2 mln zł - o połowę więcej niż 

przed rokiem, kiedy w Gorzowie po raz pierwszy przeprowadzono takie głosowanie. 

W Krakowie mieszkańcy trzech dzielnic, które przystąpiły do pilotowego projektu budżetu 

partycypacyjnego, mogli decydować o podziale 250 tys. zł. 

W Warszawie do końca roku trwają konsultacje społeczne związane z wprowadzeniem w 2015 r. budżetu 

obywatelskiego. W sumie do podziału jest ponad 25 mln zł - 0,54 proc. zaplanowanych na przyszły rok 

wydatków dzielnic. 

Na wydzielenie w przyszłorocznym budżecie miliona zł, który zostanie przeznaczony na inwestycje 

wskazane przez mieszkańców, zdecydował się w tym roku także samorząd Przemyśla.  

Podobnie w półtoramiliardowym budżecie Białegostoku po raz pierwszy 10 mln zł przeznaczono na 

projekty zgłoszone przez mieszkańców jako zadania na przyszły rok. Sześć milionów złotych z 

półmiliardowego budżetu przeznaczyła na część partycypacyjną Zielona Góra.  

Budżet obywatelski wydzielają również Wrocław, Gliwice, Elbląg, Płock, Tarnów, Dąbrowa Górnicza. 

 

Z gmin porównywalnych z Wisłą budżet partycypacyjny wprowadził Karpacz. 

W roku 2012 został przeprowadzony na terenie miasta Karpacza program pilotażowy wprowadzający 

budżet partycypacyjny dla mieszkańców czterech okręgów wyborczych. Jeszcze w 2011 roku odbyły się 

spotkania z mieszkańcami, na których zgłaszano zadania. Na początku 2012 podczas kolejnych konsultacji 

mieszkańcy wybrali projekty do realizacji, spośród wszystkich wcześniej zgłoszonych i wycenionych 

pomysłów. Wartość projektu do realizacji nie mogła przekroczyć 50 000 zł w danym okręgu wyborczym. 

 

Zadania zgłoszone do budżetu partycypacyjnego Karpacza na 2013 (oryg. pisownia): 

1) wprowadzenie darmowego dostępu do internetu, 

2) dofinansowanie wstępu do SPA w Hotelu Gołębiewski, 

3) uprzątnąć i zagospodarować ogród przy parafii rzymsko-katolickiej, 

4) impreza integracyjna z mieszkańcami Karpacza w parku miejskim przy obiekcie "Mieszko" 

popularyzująca rozwój sportu w Karpaczu nawiązująca swoim repertuarem do największych osiągnięć 

sportowych mieszkańców Karpacza, 

5) zabezpieczyć przed wodą dojazd do posesji Kolejowa 18, 

6) monitorowanie stanu powietrza w mieście, 

7) zorganizowanie cyklu 3 spotkań integracyjnych w parku przy ul. Nadrzecznej, 

8) montaż dwóch lamp ul. Bystra, 

9) utwardzenie ul. Bocznej – zamontowanie 2 ławek i koszy na śmieci, 

10) montaż wiaty przystankowej na ul. Wielkopolskiej przy dawnej papierni, 

11) dobudowanie barierek na ulicy Saneczkowej, 

12) budowa placu interaktywnego dzieci /konieczność wskazania miejsca/, 

13) doprowadzenie do powstania utwardzonej ścieżki na nartorolek, łyżworolek... na trasie biegowej, 

14) oznaczenie trasy biegowej, 

15) oznaczenie dojazdu do atrakcji Karpacza Górnego, 

16) zbudowanie aplikacji na smartfony poświęconej atrakcją Karpacza Górnego. 

17) doświetlenie ulicy Poznańskiej, 
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18) poprawa stanu ulicy Łącznej wraz z oświetleniem, 

19) uzupełnienie ławek w parku przy Lipie Sądowej, 

20) przeprowadzić rewitalizację ołtarza zlokalizowanego w budynku nr 39 przy ulicy Konstytucji 3 Maja, 

21) poprawa stanu ulicy Rybackiej, 

22) zagospodarowanie terenu wokoło zapory na potoku górskim Łomnica, odtworzenie miejsc dla 

wypoczynku mieszkańców i turystów w których występowały ławki , kosze i drewniane donice z 

kwiatami. Pomysł oparty na bazie doświadczeń z lat 60-tych ubiegłego wieku, wizualizacja będzie 

pochodzić ze skanów pocztówek ze wspomnianych wyżej lat, 

23) odbudowa bramy wejściowej na Wodospad na potoku górskim Łomnica w miejscu w którym 

występowała do wczesnych lat 60-tych ubiegłego wieku, 

24) zagospodarowanie terenu miejskiego przed budynkiem zlokalizowanym przy ul. Konstytucji 3 Maja 75 - 

utwardzenie terenu wraz z aranżacją miejskiej zieleni, 

25) oznakować dojazd do miejskiej IT, 

26) poprawić stan łącznika pomiędzy ulicy Nad Łomnicą i Kościelną, 

27) usunąć słup energetyczny na zlokalizowany przy ulicy Kolejowej 18, 

28) budowa skat parku na Stadionie Miejskim, 

29) zamontowanie kamery na budynku nr 10 przy ul. Nadrzecznej w celu monitorowania parku 

30) naprawa skrótu plus doświetlenie - przejścia dawny budynek D.W. Baska – ul. Przemysłowa, 

31) opracowanie planu zagospodarowania terenu zielonego między blokami a ul. Zagajnik oraz terenu 

zielonego nad stacją PKP, 

32) uzupełnienie brakującego chodnika w ciągu ul. Kolejowej od ul. Nad Łomnicą do ul. Konstytucji 3 Maja, 

33) naprawa drogi, oraz utworzenie kilku miejsc parkingowych vis a vis placu zabaw pomiędzy budynkami 

nr 20/22 ul. Nadrzeczna, 

34) utworzenie mini boiska przy ul. Zagajnik. 

35) rewitalizacja Budnik poprzez powstanie trasa spacerowej, nordic walking, ścieżki dydaktycznej, 

oznakowanie pozostałości dawnej dzielnicy Karpacza, 

36) poprawa nawierzchni ulicy Wita Stwosza, 

37) opracowanie koncepcji przeniesienie pomnika z I wojny światowej na tereny będące we władaniu 

miasta, 

38) rewitalizacja miejsca po dawnym kąpielisku zlokalizowanym przy ulicy Dolnej, 

39) wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej do budynku przy ulica Prusa 2a 

 

W ramach budżetu partycypacyjnego zrealizowano 10 pomysłów mieszkańców o łącznej wartości 178 tys. 

PLN. 

 

3. Stanowisko Burmistrza Miasta w kwestii wprowadzenia budżetu partycypacyjnego 

 

Aktualnie obowiązująca procedura związana z przygotowaniem projektów budżetów na kolejne lata oraz 

doświadczenia z tego wynikające skłaniają do stanowiska, że nie jest konieczne dodatkowe formalizowanie 

udziału mieszkańców w tym procesie – w szczególności konsultacje społeczne już teraz są prowadzone, a 

zarządy osiedli dysponują wydzielonymi środkami finansowymi na zadania nieinwestycyjne. Ponadto 

istnieją inne przesłanki tego stanowiska, m.in.: 

1) Wisła jest małym miastem, w którym mieszkańcy i działający tu przedsiębiorcy nie czują się 

anonimowymi, często i chętnie kontaktują się z bezpośrednio z Radnymi oraz Burmistrzem; 

2) Rada Miasta oraz Burmistrz wybierani są w wyborach bezpośrednich wg ordynacji większościowej, a 

nie proporcjonalnej (jak to ma miejsce w większych gminach, w których głosy wyborców przelicza się 

na mandaty według reguły d'Hondta, preferującej duże ugrupowania) – mieszkańcy doskonale wiedzą, 

że osoba reprezentująca ich w zarządzaniu miastem otrzymała największą liczbę głosów, jest osobą 

znaną, popularną, znającą bardzo dobrze własne środowisko (a nie osobą, którą uplasowano na dobrej 

wysokiej pozycji listy wyborczej); 

3) Radni bezpośrednio reprezentują interesy lokalnej społeczności, w której uzyskali mandat zaufania; 

4) Wiślańskie społeczeństwo aktywnie uczestniczy w życiu miasta również w ramach funkcjonujących 

stowarzyszeń, m.in. poprzez Wiślańską Organizację Turystyczną przedsiębiorcy spotykają się cyklicznie 

z Burmistrzem, artykułując występujące problemy i wskazując konieczne działania; 

5) Duże zaangażowanie i skuteczność towarzyszą działaniom przedstawicieli tzw. jednostek 

pomocniczych miasta, tj. zarządów osiedli, którzy na co dzień funkcjonują w swoich środowiskach, 

rozmawiają z mieszkańcami głównie podczas spotkań nieformalnych (gdzie można „wprost” usłyszeć o 
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problemach i koniecznych działaniach), a następnie przekazują i konsultują te kwestie z Radnymi i 

Burmistrzem; 

6) Procedura przygotowywania uchwały budżetowej jest otwarta na propozycje mieszkańców – 

najpóźniej w sierpniu roku poprzedzającego w mediach publikowana jest informacja o przystąpieniu 

do sporządzania projektu budżetu oraz zachęcająca do składania propozycji (w ubiegłym roku do dnia 

21 września można było składać propozycje do budżetu tegorocznego) – to jest bezpośredni element 

budżetu partycypacyjnego. 

7) Na etapie poprzedzającym projekt uchwały budżetowej w/w wnioski (złożone głównie przez instytucje 

spoza sektora finansów publicznych, m.in. organizacje społeczne, mieszkańców, przedsiębiorców) są 

przedmiotem analizy i dyskusji na posiedzeniach większości komisji Rady Miasta; 

8) Razem z projektem uchwały budżetowej publikowany jest wykaz wszystkich w/w wniosków. 

9) Wszystkie projekty uchwał budżetowych oraz uchwał zmieniających budżet podlegają konsultacjom 

społecznym w trybie wynikającym z Uchwały nr XXI/325/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 25 

października 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami 

(Dz.Urz.Woj.Sla. z 2012 poz. 4981 z późn. zm.); 

 

Mając na wadze powyższe Burmistrz Miasta stoi na stanowisku, że w naszych warunkach kompetencje 

wynikające z ustawy o samorządzie przypisane Burmistrzowi i Radzie Miasta są wystarczającym 

instrumentem pobudzającym kreatywność środowiska do aktywizowania swoich przedstawicieli w 

sprawach ważnych dla lokalnych środowisk naszego miasta. 
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UCHWAŁA NR XXXVI/558/2014
RADY MIASTA WISŁA

z dnia 27 marca 2014 r.

zmieniająca budżet Miasta Wisła na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. 
2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 211, 212, 214, 217, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2013 poz. 885 z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem 
Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, 
przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38 z 2010 r. poz. 
207 z późn. zm.), po konsultacjach społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami w trybie §3 ust. 1 pkt 
5 uchwały nr XXI/325/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 25 października 2012 r.w sprawie zasad i trybu 
przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami (Dz.Urz.Woj.Sla. z 2012 poz. 4981), mając na 
uwadze art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych (tj. Dz.U. 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miasta Wisła 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1. Dokonuje się zmian w Tabeli A Uchwały Budżetowej na rok 2014 "Plan dochodów budżetu miasta na rok 
2014" jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Ustala się, że plan dochodów po zmianach wynosi 44.928.672,00 PLN, w tym dochody bieżące w wysokości 
35.776.154,00 PLN.

§ 2. 

1. Dokonuje się zmian w Tabeli B Uchwały Budżetowej na rok 2014 "Plan wydatków budżetu miasta na rok 
2014" jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 

2. Ustala się, że plan wydatków po zmianach wynosi 48.921.514,00 PLN, w tym wydatki bieżące w wysokości 
35.198.893,00 PLN.

§ 3. 

1. Dokonać zwiększenia planowanych przychodów budżetu miasta o kwotę 325.005, 00 PLN poprzez: 

1) wprowadzenie planowanej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie na finansowanie deficytu budżetu w związku z drugą fazą budowy przyłączy kanalizacyjnych 
w ramach projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach 
publicznych ("Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap III") 
w kwocie 235.000,00 PLN; 

2) zwiększenie planowanych tegorocznych transzy emitowanych obligacji komunalnych o kwotę 
2.000.000,00 PLN; 

3) zmniejszenie planowanych wolnych środków, tj. nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym 
budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o kwotę 1.909.995,00 PLN.

2. Ustalić, że w wyniku zmian, o których mowa powyżej: 

1) aktualizacji ulega Tabela C uchwały budżetowej na rok 2014 „Zestawienie przychodów i rozchodów 
budżetu miasta na rok 2014”, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej 
uchwały; 

2) planowane zadłużenie na koniec roku 2014 wyniesie 10.043.529,00 PLN.
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§ 4. 

1. Ustala się, że w wyniku zmian, o których mowa w §1 i §2, deficyt budżetowy ulegnie zwiększeniu o kwotę 
325.005,00 PLN. 

2. Ustala się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 3.992.842, 00 PLN będą: 

1) kredyty w kwocie: 315.000,00 PLN, 

2) pożyczki w kwocie: 623.690,00 PLN, 

3) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie: 
3.054.152,00 PLN.

§ 5. 

Ustala się, że w wyniku zmian, o których mowa w §1 i §2, aktualizacji ulegają: 

1) Tabela D uchwały budżetowej na rok 2014 "Plan dochodów i wydatków na realizację Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014", 
otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej uchwały; 

2) Tabela H uchwały budżetowej na rok 2014 "Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań 
realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2014, 
otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej uchwały; 

3) Tabela I uchwały budżetowej na rok 2014 "Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych 
zadań gmin dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na rok 2014", otrzymując 
nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszej uchwały; 

4) Tabela J uchwały budżetowej na rok 2014 "Wydatki majątkowe w budżecie miasta na rok 2014", 
otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszej uchwały; 

5) Tabela K uchwały budżetowej na rok 2014 „Plan dochodów i wydatków związanych z przejęciem odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości na rok 2014”, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej 
załącznik nr 8 do niniejszej uchwały. 

§ 6. 

Ustala się, że w wyniku zmian, o których mowa w §2, aktualizacji ulega załącznik nr 1 do uchwały budżetowej 
na rok 2014 " Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na rok 2014", otrzymując 
nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 9 do niniejszej uchwały. 

§ 7. 

Powierza się wykonanie uchwały Burmistrzowi Miasta Wisła. 

§ 8. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz publikacji w Biuletynie 
Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim. 
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§ 9. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Wisła

Janusz Podżorski
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/558/2014

Rady Miasta Wisła
z dnia 27 marca 2014 roku

Zmiany w planie dochodów bud żetu miasta na rok 2014

Dział Paragraf Źródło dochodu
Zmiany
planu

Dochody bie żące Dochody
majątkowe

ogółem

Z tytułu dotacji
i środków, na
finansowanie
wydatków na

realizacj ę
zadań

finansowanych
z udziałem
środków, o

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

ogółem

Z tytułu dotacji
i środków, na
finansowanie
wydatków na

realizacj ę
zadań

finansowanych
z udziałem
środków, o

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

OGÓŁEM -16.840 -16.840 0 0 0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -100 -100 0 0 0

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

-100 -100 0 0 0

Dotacja celowa od Powiatu Cieszyńskiego na konserwację systemu alarmowego -100

758 Różne rozliczenia -16.740 -16.740 0 0 0

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa -16.740 -16.740 0 0 0
Subwencja ogólna - część oświatowa -16.740

Sporządzono: 2014-03-27

Id: 379A3E62-4F3A-4F27-8F3C-BBCC8BB8590D. Podpisany Strona 4Id: EE267F5E-D1FD-4C01-9E49-AEA095657198. Podpisany Strona 44



Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXVI/558/2014

Rady Miasta Wisła
z dnia 27 marca 2014 roku

Zmiany w planie wydatków bud żetu miasta na rok 2014

Dział Rozdział Nazwa Zmiany
planu

Wydatki bie żące Wydatki maj ątkowe

ogółem

Wydatki
jednostek bud żetowych

Dotacje na
zadania
bieżące

Świadczenia
na rzecz osób

fizycznych

Wydatki na
programy

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

3

Wydatki
na

obsług ę
długu jst

Poręczenia i
gwarancje ogółem

Inwestycje i zakupy
inwestycyjne

Zakup i
objęcie
akcji lub
udziałówogółem

Wydatki na
wynagrodzenia i
składki od nich

naliczane

Wydatki zwi ązane z
realizacj ą zadań

statutowych
jednostek

bud żetowych

ogółem

Wydatki na
programy

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

3

OGÓŁEM +308.165 -128.635 -185.635 +20.630 -206.265 -3.000 0 +60.000 0 0 +436.800 +436.800 0 0

700
Gospodarka
mieszkaniowa

+600 +600 +600 0 +600 0 0 0 0 0 0 0 0 0

700 70005 Gospodarka gruntami i
nieruchomościami +600 +600 +600 0 +600 0 0 0 0 0 0 0 0 0

750
Administracja
publiczna

+735,45 +735,45 +735,45 0 +735,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0

750 75023
Urzędy gmin (miast i
miast na prawach
powiatu)

+735,45 +735,45 +735,45 0 +735,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0

801
Oświata i
wychowanie

+340.000 +40.000 +40.000 0 +40.000 0 0 0 0 0 +300.000 +300.000 0 0

801 80101 Szkoły podstawowe +340.000 +40.000 +40.000 0 +40.000 0 0 0 0 0 +300.000 +300.000 0 0

851
Ochrona
zdrowia

+136.829,55 +36.829,55 +39.829,55 +20.630 +19.199,55 -3.000 0 0 0 0 +100.000 +100.000 0 0

851 85154 Przeciwdziałanie
alkoholizmowi +136.829,55 +36.829,55 +39.829,55 +20.630 +19.199,55 -3.000 0 0 0 0 +100.000 +100.000 0 0

900

Gospodarka
komunalna i
ochrona
środowiska

-70.000 -216.800 -266.800 0 -266.800 0 0 +50.000 0 0 +146.800 +146.800 0 0

900 90001 Gospodarka ściekowa i
ochrona wód 0 +3.200 +3.200 0 +3.200 0 0 0 0 0 -3.200 -3.200 0 0

900 90003 Oczyszczanie miast i wsi -270.000 -270.000 -270.000 0 -270.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

900 90095 Pozostała działalność +200.000 +50.000 0 0 0 0 0 +50.000 0 0 +150.000 +150.000 0 0

926 Kultura fizyczna -100.000 +10.000 0 0 0 0 0 +10.000 0 0 -110.000 -110.000 0 0

926 92601 Obiekty sportowe -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 -100.000 0 0

926 92695 Pozostała działalność 0 +10.000 0 0 0 0 0 +10.000 0 0 -10.000 -10.000 0 0
Sporządzono: 2014-03-27
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Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXVI/558/2014

Rady Miasta Wisła
z dnia 27 marca 2014 roku

TABELA C

Zestawienie przychodów i rozchodów bud żetu miasta na rok 2014

Lp. Źródło przychodu Kwota
[PLN]

Pożyczki 623.690,00

1)
Umowa pożyczki nr 793/2013/Wn12/OW-KW/P z dnia 29.11.2013r. zawarta z NFOŚiGW w Warszawie
na budowę przyłączy kanalizacyjnych w ramach projektu "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji
sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap III"

388.690,00

2)
Planowana pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
na część 2 budowy przyłączy kanalizacyjnych w ramach projektu "Rozbudowa sieci wodociągowej i
kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap III"

235.000,00

Kredyty bankowe 315.000,00

1)
Planowany kredyt na sfinansowanie dotacji dla mieszkańców przeznaczonych na budowę przyłączy
kanalizacyjnych w ramach projektu "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w
aglomeracji Wisła - etap III"

125.000,00

2)
Planowany kredyt na sfinansowanie kosztów umowy na wykonanie planów zagospodarowania
miejscowego w przypadku przegranego procesu sądowego.

190.000,00

Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek
z lat ubiegłych

1.090.005,00

1)
Wolne środki w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych dochodów nad wydatkami
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2013

136.829,55

2)
Wolne środki w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych dochodów nad wydatkami
dotyczących przejęcia od mieszkańców odpadów komunalnych za rok 2013

145.442,72

3) Wolne środki w kwocie pozostałej 807.732,73

Prywatyzacja majątku 0,00

Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 0,00

Emisja obligacji komunalnych 5.000.000,00

1) Planowana emisja obligacji komunalnych - transze roku 2014 5.000.000,00

Łącznie 7.028.695,00

Lp. Źródło rozchodu Kwota
[PLN]

Pożyczki 2.565.853,00

1)
Umowa pożyczki nr 149/2010/253/GW/zw/P z dnia 15/09/2010 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na
realizację zadania "Budowa sieci wodociagowej w Wiśle Jaworniku"

170.000,00

2)
Umowa pożyczki nr 240/2011/253/GW/zw-sc/P z dnia 28/09/2011 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach
na realizację zadania "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacj sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap
III"

1.800.000,00

3)
Umowa pożyczki nr 86/2013/253/OA/oe/P z dnia 25.06.2013r. zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na
realizację zadania "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Wiśle Czarne"

247.784,00

4)
Umowa pożyczki nr 85/2013/253/OA/oe/P z dnia 25.06.2013r. zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na
realizację zadania "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wiśle Malince"

287.659,00

5)
Umowa pożyczki nr 793/2013/Wn12/OW-KW/P z dnia 29.11.2013r. zawarta z NFOŚiGW w Warszawie
na budowę przyłączy kanalizacyjnych w ramach projektu "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji
sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap III"

60.410,00

Kredyty bankowe 470.000,00

1)

Umowy kredytu nr Fn.272.1.2013-CRU/195/13 z dnia 28/10/2013 oraz Fn.272.2.2013-CRU/196/13 z
dnia 29/10/2013 zawarte z ING Bank Śląski na finansowanie inwestycji z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:
a) Wisła miejscem aktywnego spędzania czasu wolnego - modernizacja i rozbudowa lokalnej
infrastruktury sportowej (390 tys. PLN)
b) Wiślański e-Urząd. Modernizacja platformy informatycznej Urzędu Miejskiego w Wiśle celem
wdrożenia nowoczesnych e-usług dostępnych dla społeczeństwa (60 tys. PLN)
c) Zacznij zwiedzanie Polski od źródeł. Rewitalizacja Parku Kopczyńskiego w Wiśle (480 tys. PLN)

470.000,00

Wykup obligacji 0,00

Łącznie 3.035.853,00
Sporządzono: 2014-03-27
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Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXVI/558/2014

Rady Miasta Wisła
z dnia 27 marca 2014 roku

TABELA D

Plan dochodów i wydatków na realizacj ę Programu Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2014

DOCHODY

Dział Paragraf Źródło dochodu Plan

Dochody bie żące Dochody maj ątkowe

ogółem

Z tytułu dotacji i środków, na
finansowanie wydatków na realizacj ę

zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5

ust.1 pkt 2 i 3 uofp

ogółem

Z tytułu dotacji i środków, na
finansowanie wydatków na realizacj ę

zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5

ust.1 pkt 2 i 3 uofp

OGÓŁEM 730.000 730.000 0 0 0

756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

730.000 730.000 0 0 0

 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 730.000 730.000 0 0 0
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 730.000

WYDATKI

Dział Rozdział Nazwa Plan

Wydatki bie żące Wydatki maj ątkowe

ogółem

Wydatki
jednostek bud żetowych Dotacje na

zadania
bieżące

Świadczenia na
rzecz osób
fizycznych

Wydatki na programy
finansowane z udziałem
środków o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wydatki na
obsług ę
długu jst

Poręczenia i
gwarancje ogółem

Inwestycje i zakupy
inwestycyjne

ogółem

Wydatki na
wynagrodzenia i
składki od nich

naliczane

Wydatki zwi ązane z
realizacj ą zadań

statutowych jednostek
bud żetowych

ogółem
Wydatki na programy

finansowane z udziałem
środków o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

OGÓŁEM 866.829,55 686.829,55 621.915,55 426.456 195.459,55 19.914 45.000 0 0 0 180.000 180.000 0

851
Ochrona
zdrowia

866.829,55 686.829,55 621.915,55 426.456 195.459,55 19.914 45.000 0 0 0 180.000 180.000 0

851 85153 Zwalczanie
narkomanii 16.800 16.800 16.800 7.820 8.980 0 0 0 0 0 0 0 0

851 85154 Przeciwdziałanie
alkoholizmowi 850.029,55 670.029,55 605.115,55 418.636 186.479,55 19.914 45.000 0 0 0 180.000 180.000 0

Sporządzono: 2014-03-27
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Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXVI/558/2014

Rady Miasta Wisła
z dnia 27 marca 2014 roku

TABELA H

Plan dochodów i wydatków zwi ązanych z realizacj ą zadań realizowanych w drodze umów lub porozumie ń między jednostkami samorz ądu terytorialnego na
rok 2014

DOCHODY

Dział Paragraf Źródło dochodu Plan

Dochody bie żące Dochody maj ątkowe

ogółem
Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie

wydatków na realizacj ę zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5

ust.1 pkt 2 i 3 uofp

ogółem
Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie

wydatków na realizacj ę zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5

ust.1 pkt 2 i 3 uofp

OGÓŁEM 389.550 389.550 0 0 0
600 Transport i łączność 388.800 388.800 0 0 0

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

388.800 388.800 0 0 0

Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego 388.800

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 750 750 0 0 0

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

750 750 0 0 0

Dotacja celowa od Powiatu Cieszyńskiego na konserwację systemu alarmowego 750

WYDATKI

Dział Rozdział Nazwa Plan

Wydatki bie żące Wydatki maj ątkowe

ogółem

Wydatki
jednostek bud żetowych Dotacje na

zadania
bieżące

Świadczenia na
rzecz osób
fizycznych

Wydatki na programy
finansowane z udziałem środków

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

Wydatki na
obsług ę
długu jst

Poręczenia i
gwarancje ogółem

Inwestycje i zakupy
inwestycyjne

ogółem
Wydatki na

wynagrodzenia i składki
od nich naliczane

Wydatki zwi ązane z
realizacj ą zadań

statutowych jednostek
bud żetowych

ogółem
Wydatki na programy

finansowane z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt

2 i 3

OGÓŁEM 631.659 631.659 389.650 0 389.650 242.009 0 0 0 0 0 0 0
600 Transport i łączność 605.300 605.300 388.800 0 388.800 216.500 0 0 0 0 0 0 0

600 60014 Drogi publiczne powiatowe 605.300 605.300 388.800 0 388.800 216.500 0 0 0 0 0 0 0

710 Działalność usługowa 4.095 4.095 0 0 0 4.095 0 0 0 0 0 0 0

710 71095 Pozostała działalność 4.095 4.095 0 0 0 4.095 0 0 0 0 0 0 0

754
Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona
przeciwpożarowa

850 850 850 0 850 0 0 0 0 0 0 0 0

754 75414 Obrona cywilna 850 850 850 0 850 0 0 0 0 0 0 0 0

801 Oświata i wychowanie 4.500 4.500 0 0 0 4.500 0 0 0 0 0 0 0

801 80101 Szkoły podstawowe 4.500 4.500 0 0 0 4.500 0 0 0 0 0 0 0

851 Ochrona zdrowia 16.914 16.914 0 0 0 16.914 0 0 0 0 0 0 0

851 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 16.914 16.914 0 0 0 16.914 0 0 0 0 0 0 0
Sporządzono: 2014-03-27
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Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXVI/558/2014

Rady Miasta Wisła
z dnia 27 marca 2014 roku

TABELA I

Plan dochodów i wydatków zwi ązanych z realizacj ą własnych zada ń gmin dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych
z bud żetu państwa na rok 2014

DOCHODY

Dział Paragraf Źródło dochodu Plan

Dochody bie żące Dochody maj ątkowe

ogółem

Z tytułu dotacji i środków, na
finansowanie wydatków na

realizacj ę zadań
finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w

art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp

ogółem

Z tytułu dotacji i środków, na
finansowanie wydatków na

realizacj ę zadań
finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w

art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp

OGÓŁEM 1.875.895 957.895 0 918.000 0
600 Transport i łączność 180.000 180.000 0 0 0

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

180.000 180.000 0 0 0

Promesa dotacji celowej Ministra Spraw Wewnętrznych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 180.000

801 Oświata i wychowanie 380.511 380.511 0 0 0

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

380.511 380.511 0 0 0

Dotacja Ministra Edukacji Narodowej w zakresie wychowania przedszkolnego [80104] 250.050

Dotacja Ministra Edukacji Narodowej w zakresie wychowania przedszkolnego [80103] 130.461

852 Pomoc społeczna 397.384 397.384 0 0 0

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

397.384 397.384 0 0 0

Dotacja celowa Wojewody Śląskiego na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 92.761

Dotacja celowa Wojewody Śląskiego na składki na ubezpieczenie zdrowotne 10.765

Dotacja celowa Wojewody Śląskiego na utrzymanie MOPS 114.543

Dotacja celowa Wojewody Śląskiego na zasiłki okresowe 69.914

Dotacja celowa Wojewody Śląskiego na zasiłki stałe 109.401

926 Kultura fizyczna 918.000 0 0 918.000 0

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

918.000 0 0 918.000 0

Dotacja celowa Ministra Sportu na przebudowę skoczni narciarskich 918.000

WYDATKI
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Dział Rozdział Nazwa Plan

Wydatki bie żące Wydatki maj ątkowe

ogółem

Wydatki
jednostek bud żetowych

Dotacje na
zadania
bieżące

Świadczenia
na rzecz osób

fizycznych

Wydatki na
programy

finansowane z
udziałem
środków o

których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2

i 3

Wydatki
na

obsług ę
długu jst

Poręczenia
i gwarancje ogółem

Inwestycje i zakupy
inwestycyjne

ogółem

Wydatki na
wynagrodzenia i
składki od nich

naliczane

Wydatki
związane z

realizacj ą zadań
statutowych

jednostek
bud żetowych

ogółem

Wydatki na
programy

finansowane z
udziałem
środków o

których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2

i 3

OGÓŁEM 6.115.296 2.862.296 2.147.522 1.641.982 505.540 409.500 305.274 0 0 0 3.253.000 3.253.000 0

600 Transport i
łączność

180.000 180.000 180.000 0 180.000 0 0 0 0 0 0 0 0

600 60078 Usuwanie skutków klęsk
żywiołowych 180.000 180.000 180.000 0 180.000 0 0 0 0 0 0 0 0

801 Oświata i
wychowanie

2.558.917 2.248.917 1.839.417 1.513.877 325.540 409.500 0 0 0 0 310.000 310.000 0

801 80101 Szkoły podstawowe 260.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260.000 260.000 0

801 80103 Oddziały przedszkolne w
szkołach podstawowych 449.416 449.416 449.416 422.145 27.271 0 0 0 0 0 0 0 0

801 80104 Przedszkola 1.849.501 1.799.501 1.390.001 1.091.732 298.269 409.500 0 0 0 0 50.000 50.000 0
852 Pomoc społeczna 433.379 433.379 128.105 128.105 0 0 305.274 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

13.562 13.562 13.562 13.562 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

69.914 69.914 0 0 0 0 69.914 0 0 0 0 0 0

852 85216 Zasiłki stałe 142.599 142.599 0 0 0 0 142.599 0 0 0 0 0 0
852 85219 Ośrodki pomocy społecznej 114.543 114.543 114.543 114.543 0 0 0 0 0 0 0 0 0

852 85295 Pozostała działalność 92.761 92.761 0 0 0 0 92.761 0 0 0 0 0 0

926 Kultura fizyczna 2.943.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.943.000 2.943.000 0

926 92601 Obiekty sportowe 2.943.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.943.000 2.943.000 0
Sporządzono: 2014-03-27
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Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXXVI/558/2014

Rady Miasta Wisła
z dnia 27 marca 2014 roku

TABELA J

Wydatki maj ątkowe w bud żecie miasta na rok 2014

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 mostów gminnych: Os. Bucznik, ul.
Leśna, ul. Kopydło (rejon "Słoneczny Gród"), ul.
Wypoczynkowa, os. Bobrów

600 60016 6050 800.000 - -

2
Modernizacja dróg gminnych: Fragment ul. Na Groń
oraz w rejonie "Kleszczonki"

600 60016 6050 400.000 - 400.000

3
Budowa mostu na potoku Kopydło w rejonie Szkoły
Podstawowej nr 4: Dokumentacja projektowa

600 60016 6050 30.000 - 30.000

4 Budowa sieci szerokopasmowego Internetu
600 60053 6050 220.914 - 220.914
600 60053 6059 152.086 152.086 152.086

5
Dolna Trasa Turystyczna w Dolinie Czarnego:
Dokumentacja projektowa

630 63095 6050 20.000 - -

6
MTB Beskidy, czyli rowerem przez Europę - utworzenie
i promocja tras kolarstwa górskiego - etap 3

630 63095 6050 3.000 - -

630 63095 6057 19.600 19.600 -

630 63095 6059 3.500 3.500 -

7
Rozwój infrastruktury okołoturystycznej Miasta Wisły -
etap II. Wiślańska trasa turystyczna Cieńków - Barania
Góra

630 63095 6050 10.000 - 10.000

630 63095 6057 425.000 425.000 425.000

630 63095 6059 75.000 75.000 75.000

8

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

750 75023 6050 9.500 - 9.500

750 75023 6057 317.364 317.364 317.364

750 75023 6059 56.506 56.506 56.506

9 Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Straży Miejskiej 750 75023 6050 20.000 - -

10

E-Olza - integracja systemów informatycznych
administracji samorządowej na terenie gmin powiatu
bielskiego, cieszyńskiego i wodzisławskiego: Wkład
własny

750 75095 6050 1.000 - 1.000

11
Wiślański eInclusion - przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu w Gminie Wisła

750 75095 6050 5.000 - 5.000

750 75095 6057 570.648 570.648 570.648

750 75095 6059 100.703 100.703 100.703

12
Modernizacja ciągów komunikacyjnych przy Zespole
Szkół nr 1

801 80101 6050 40.000 - -

13
Przystosowanie pomieszczeń szkolnych w ramach
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Wiśle

801 80101 6050 260.000 - -

801 80104 6050 50.000 - -
14 Budowa i modernizacja placów zabaw 851 85154 6050 70.000 - 70.000

15
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
w aglomeracji Wisła - etap IV: Ul. Partecznik

900 90001 6050 200.000 - 200.000

16
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
w aglomeracji Wisła - Etap III

900 90001 6050 990.000 - 990.000

900 90001 6050 10.000 - 10.000

17
Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w
Parku Kopczyńskiego

900 90001 6050 1.000 - -

18
Zacznij zwiedzanie Polski od źródeł. Rewitalizacja
Parku Kopczyńskiego w Wiśle

900 90095 6050 467.000 - 467.000

900 90095 6057 1.682.000 1.682.000 1.682.000

900 90095 6059 284.000 284.000 284.000

19 Modernizacja sceny Amfiteatru im. Stanisława Hadyny 921 92195 6050 140.000 - -
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20
Przebudowa kompleksu małych skoczni narciarskich w
Wiśle

926 92601 6050 918.000 - 918.000

926 92601 6050 165.000 - 165.000

926 92601 6050 1.860.000 - 1.860.000

21
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Malince wraz z
poprawą zagospodarowania otoczenia

851 85154 6050 100.000 - 100.000

926 92601 6050 100.000 - 100.000

22 Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czarnym wraz z
poprawą zagospodarowania otoczenia

926 92601 6050 200.000 - 200.000

23
Wisła miejscem aktywnego spędzania czasu wolnego -
modernizacja i rozbudowa lokalnej infrastruktury
sportowej

926 92695 6050 90.000 - 90.000

RAZEM INWESTYCJE 10.866.821 3.686.407 9.509.721

WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE
24 Modernizacja dróg gminnych: Dostawa płyt drogowych 600 60016 6060 50.000 - -

25 Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wisła
600 60016 6060 500.000 - 500.000

700 70005 6060 650.000 - 650.000

26
Gospodarowanie odpadami komunalnymi: Zakup
sprzętu i oprogramowania

750 75023 6060 4.000 - -

27
Wymiana infrastruktury informatycznej: Zakup stacji
roboczych z osprzętem

750 75023 6060 14.000 - -

28 Wydatki OSP Malinka: Zakup piły ratowniczej 754 75412 6060 5.000 - -

29
System alarmowania ludności: Wymiana dwóch stacji
syren alarmowych

754 75414 6060 30.000 - -

30
Wymiana floty samochodowej: Samochód straży
miejskiej

754 75416 6060 95.000 - 95.000

31
Funkcjonowanie gimnazjum - ZS1: Dostawa i montaż
klimatyzacji

801 80110 6060 110.000 - -

32
Przeciwdziałanie alkoholizmowi: Doposażenie placów
zabaw [3.4]

851 85154 6060 10.000 - 10.000

33 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wiśle Jaworniku 900 90001 6060 26.800 - 26.800

34
Oczyszczanie miasta: Zakup specjalistycznego
osprzętu ciągnika

900 90003 6060 50.000 - -

RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE 1.544.800 0 1.281.800

WYDATKI NA ZAKUP I OBJ ĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW
35 Dopłata do udziału w Wodociągach Ziemi Cieszyńskiej 900 90001 6010 1.000 - -

RAZEM ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW 1.000 0 0

WYDATKI NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO
BRAK

WYDATKI NA POZOSTAŁE CELE

36
Zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Wiśle:
Dofinansowanie zakupu

754 75404 6170 20.000 - -

37
Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego:
Dotacja dla OSP Jawornik

754 75412 6230 350.000 - -

38
Obsługa budżetu: Rezerwa celowa na wydatki
majątkowe

758 75818 6800 30.000 - -

39
Przebudowa biblioteki miejskiej w ramach programu
"Biblioteka Plus": Dofinansowanie realizacji inwestycji

921 92116 6220 910.000 - 910.000

RAZEM POZOSTAŁE CELE 1.310.000 0 910.000

RAZEM WYDATKI MAJ ĄTKOWE 13.722.621 3.686.407 11.701.521
Sporządzono: 2014-03-27
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Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXXVI/558/2014

Rady Miasta Wisła
z dnia 27 marca 2014 roku

TABELA K

Plan dochodów i wydatków zwi ązanych z przej ęciem odpadów komunalnych od wła ścicieli nieruchomo ści na rok 2014

DOCHODY

Dział Paragraf Źródło dochodu Plan

Dochody bie żące Dochody maj ątkowe

ogółem

Z tytułu dotacji i środków, na
finansowanie wydatków na

realizacj ę zadań finansowanych
z udziałem środków, o których

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

ogółem

Z tytułu dotacji i środków, na
finansowanie wydatków na

realizacj ę zadań finansowanych
z udziałem środków, o których

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

OGÓŁEM 850.000 850.000 0 0 0

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

850.000 850.000 0 0 0

 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego
na podstawie odrębnych ustaw

850.000 850.000 0 0 0

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 850.000

WYDATKI

Dział Rozdział Nazwa Plan

Wydatki bie żące Wydatki maj ątkowe

ogółem

Wydatki
jednostek bud żetowych Dotacje

na
zadania
bieżące

Świadczenia na
rzecz osób
fizycznych

Wydatki na programy
finansowane z

udziałem środków o
których mowa w art. 5

ust. 1 pkt 2 i 3

Wydatki
na

obsług ę
długu jst

Poręczenia i
gwarancje ogółem

Inwestycje i zakupy
inwestycyjne

ogółem

Wydatki na
wynagrodzenia i
składki od nich

naliczane

Wydatki zwi ązane z
realizacj ą zadań

statutowych
jednostek

bud żetowych

ogółem

Wydatki na programy
finansowane z

udziałem środków o
których mowa w art. 5

ust. 1 pkt 2 i 3

OGÓŁEM 850.000 850.000 850.000 56.986 793.014 0 0 0 0 0 0 0 0

750
Administracja
publiczna

90.686 90.686 90.686 56.986 33.700 0 0 0 0 0 0 0 0

750 75023 Urzędy gmin (miast i miast
na prawach powiatu) 90.686 90.686 90.686 56.986 33.700 0 0 0 0 0 0 0 0

900

Gospodarka
komunalna i
ochrona
środowiska

759.314 759.314 759.314 0 759.314 0 0 0 0 0 0 0 0

900 90002 Gospodarka odpadami 759.314 759.314 759.314 0 759.314 0 0 0 0 0 0 0 0
Sporządzono: 2014-03-27
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Załącznik nr 9

do Uchwały Nr XXXV/558/2014

 Rady Miasta Wisła

z dnia 27 marca 2014 roku

I.  Dotacje dla jednostek sektora finansów publiczn ych

I. 1.  Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury

Dział Rozdział Przeznaczenie Dotowany Kwota

921 92109
Realizacja wydatków bieżących instytucji kultury związanych z jej 
funkcjonowaniem w zakresie upowszechniania kultury

Wiślańskie Centrum Kultury 905 000

921 92116
Realizacja wydatków bieżących instytucji kultury związanych z jej 
funkcjonowaniem w zakresie upowszechniania kultury

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Wiśle

390 000

Razem 1 295 000

I. 2.1  Dotacje celowe - wydatki bieżące

Dział Rozdział Przeznaczenie Dotowany Kwota

010 01030
Składka na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów 
z podatku rolnego

Śląska Izba Rolnicza 620

600 60014 Pomoc finansowa na remont ul. 11 Listopada Powiat Cieszyński 200 000

600 60014
Pomoc finansowa na sporządzeie ekspertyz powiatowych obiektów 
mostowych

Powiat Cieszyński 16 500

710 71095
Opracowanie dokumentacji dla Programu Rozwoju Subregionu 
Południowego Województwa Śląskiego

Miasto Bielsko-Biała 4 095

801 80101
Finansowanie lekcji religii prowadzone dla dzieci z Wisły przez Gminę 
Ustroń
Religia Zielonoświątkowa

Miasto Ustroń 4 000

801 80101
Finansowanie lekcji religii prowadzone dla dzieci z Wisły przez Gminę 
Skoczów
Religia Adwentystów

Miasto Skoczów 500

801 80104
Finansowanie kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Wisły do 
niepublicznego przedszkola w Ustroniu "Chatka Puchatka"

Miasto Ustroń 14 100

801 80104
Finansowanie kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Wisły do 
Niepublicznego Przedszkola im. Jana Pawła II w Istebnej

Gmina Istebna 5 400

851 85154
Współpraca z organizacjami prowadzącymi działalność w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych

Ośrodek Przeciwdziałania Problemom 
Alkoholowym

 w Bielsku-Białej
6 914

851 85154
Pomoc finansowa na prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia dla 
osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Powiat Cieszyński 10 000

852 85212 Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń Wojewoda Śląski 7 000

852 85213 Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń Wojewoda Śląski 1 000

852 85214 Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń Wojewoda Śląski 1 000

852 85216 Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń Wojewoda Śląski 1 000

Razem 272 129

I. 2.2.  Dotacje celowe - wydatki majątkowe

Dział Rozdział Przeznaczenie Dotowany Kwota

754 75404 Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Wiśle Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 20 000

921 92116
Dofinansowanie przebudowy biblioteki miejskiej w ramach programu 
"Biblioteka Plus"

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Wiśle

910 000

Razem 930 000

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z bud żetu miasta na 2014 r.
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II.  Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów p ublicznych

II. 1.  Dotacje podmiotowe - wydatki bieżące

Dział Rozdział Przeznaczenie Dotowany Kwota

801 80104
Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola "Stumilowy Las" w Wiśle 
Jaworniku

Mentel Monika Ośrodek Opiekuńczo-Edukacyjno-
Rehabilitacyjny

NIP: 548-210-27-75
220 000

801 80104
Prowadzenie  Niepublicznego Przedszkola Artystyczno-Językowego 
„Mały Smyk” w Wiśle przy ul. Lipowej 

Aneta Krok
NIP: 5482618237

170 000

Razem 390 000

II. 2.1.  Dotacje celowe  - wydatki bieżące

Dział Rozdział Przeznaczenie Dotowany Kwota

630 63095
Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu bezpieczeństwa 
turystów w górach i innyche zadań z zakresu turystyki

Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie

30 000

851 85149 Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu profilaktyki zdrowia
Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie
3 000

851 85154
Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu rozwiązywania 
problemów alkoholowych

Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie

3 000

852 85295 Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu pomocy społecznej
Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie
5 000

900 90001
Dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej: 
Przyłącza w ramach "Rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej w aglomeracji Wisła - Etap III"

Podmioty wyłonione w trybie Uchwały nr 
VIII/103/2011 Rady Miasta Wisły z dnia 28 

czerwca 2011 r. 
(Dz.Urz.Woj.Śl. Nr 180 poz. 3403 z późn. zm.)

582 600

900 90001
Dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej: 
Przydomowe oczyszczalnie ścieków i przyłącza kanalizacyjne

Podmioty wyłonione w trybie Uchwały nr 
VIII/104/2011 Rady Miasta Wisły z dnia 28 

czerwca 2011 r. 
(Dz.Urz.Woj.Śl. Nr 180 poz. 3404 z późn. zm.)

50 000

900 90002
Dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej: 
Usuwanie azbestu

Podmioty wyłonione w trybie Uchwały nr 
VIII/104/2011 Rady Miasta Wisły z dnia 28 

czerwca 2011 r. 
(Dz.Urz.Woj.Śl. Nr 180 poz. 3404 z późn. zm.)

5 000

921 92195
Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu upowszechniania 
kultury i sztuki

Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie

15 000

926 92695 Sprzyjanie rozwojowi sportu Klub Sportowy Wisła-Ustronianka 340 000

926 92695
Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu

Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie

40 000

Razem 1 073 600

II. 2.2. Dotacje celowe - wydatki majątkowe

Dział Rozdział Przeznaczenie Dotowany Kwota

754 75412 Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego
Ochotnicza Straż Pożarna

w Wiśle Jaworniku
350 000

Dotacje - wydatki bie żące 3 030 729

Dotacje - wydatki maj ątkowe 1 280 000
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UCHWAŁA NR XXXVI/559/2014
RADY MIASTA WISŁA

z dnia 27 marca 2014 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wisła

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. 
2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst 
jednolity: Dz.U. 2013 poz. 885 z późn. zm.), po konsultacjach społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami 
w trybie §3 ust. 1 pkt 5 Uchwały Nr XXI/325/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 25 października 2012 r.w sprawie 
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami (Dz.Urz.Woj.Sla. z 2012 poz. 4981)

Rada Miasta Wisła 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wisła w zakresie załącznika nr 3 do uchwały nr 
XXVI/384/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Wisła, nadając mu nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. 

2. Zmiana, o której mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności: 

1) wynikającą ze zmian budżetu aktualizację nakładów na rok 2014, łącznych nakładów oraz limitów 
zobowiązań; 

2) wydłużenie okresu realizacji o rok, łącznych nakładów oraz limitu zobowiązań dla przedsięwzięcia 
„Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji w aglomeracji Wisła - etap III”; 

3) zwiększenie łącznych nakładów, limitu wydatków roku 2015 oraz limitu zobowiązań dla przedsięwzięcia 
„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt oraz utylizacja zwłok 
zwierzęcych”; 

4) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia „Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy” 
przewidzianego do realizacji w latach 2014-2017 oraz ustalenie dla niego łącznych nakładów oraz limitów 
wydatków w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań; 

5) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia „Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na modernizację 
i budowę chodników” przewidzianego do realizacji w latach 2015-2016 oraz ustalenie dla niego łącznych 
nakładów oraz limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań; 

6) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia „Modernizacja budynku dworca kolejowego Wisła-Uzdrowisko” 
przewidzianego do realizacji w latach 2015-2020 oraz ustalenie dla niego łącznych nakładów oraz limitów 
wydatków w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań; 

7) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia „Budowa budynku komunalnego przy ul. Kopydło - etap II” 
przewidzianego do realizacji w latach 2016-2018 oraz ustalenie dla niego łącznych nakładów oraz limitów 
wydatków w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań; 

8) uszczegółowienie przedsięwzięcia „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego”, 
aktualizacja łącznych nakładów, limitu wydatków w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań ; 

9) wprowadzenie nowych przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2015-2020 przy udziale środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, oraz ustalenie dla nich łącznych 
nakładów oraz limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań.

§ 2. 

Załącznik do uchwały stanowi wydruk z dokumentu elektronicznego, opatrzonego bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, sporządzonego w aplikacji, o której 
mowa w §4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013r. poz. 86). 
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§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisła. 

§ 4. 

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

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Wisła

Janusz Podżorski
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Strona 1

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w 
zł

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i celL.p.

Jednostka 
odpowiedzialna lub 

koordynująca od do

Łączne nakłady 
finansowe

Okres 
realizacji Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018

Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)1 43 350 901,94 18 850 901,94 9 441 000,00 3 783 000,00 5 676 000,00 5 200 000,00

- wydatki bieżące1.a 14 588 180,94 7 046 180,94 5 673 000,00 1 793 000,00 76 000,00 0,00

- wydatki majątkowe1.b 28 762 721,00 11 804 721,00 3 768 000,00 1 990 000,00 5 600 000,00 5 200 000,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami  
realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3  
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,  
poz.1240,z późn.zm.), z tego:

1.1 17 067 035,94 4 085 035,94 1 692 000,00 1 190 000,00 5 100 000,00 5 000 000,00

- wydatki bieżące1.1.1 119 314,94 119 314,94 0,00 0,00 0,00 0,00

"Aktywizacja społeczna i zawodowa na  
terenie Gminy Wisła" - zmniejszenie  
zagrożenia wykluczeniem społecznym i  
zawodowym

1.1.1.1 Urząd Miejski w Wiśle 2012 2014 115 219,94 115 219,94 0,00 0,00 0,00 0,00

Program Rozwoju Subregionu  
Południowego Województwa Śląskiego -  
projekty Gminy Wisła: dokumentacja -  
zintegrowany rozwój subregionu

1.1.1.2 Urząd Miejski w Wiśle 2013 2014 4 095,00 4 095,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- wydatki majątkowe1.1.2 16 947 721,00 3 965 721,00 1 692 000,00 1 190 000,00 5 100 000,00 5 000 000,00

Budowa sieci szerokopasmowego  
Internetu na terenie Gminy Wisła -  
rozbudowa infrastruktury  
telekomunikacyjnej

1.1.2.1 Urząd Miejski w Wiśle 2011 2015 455 000,00 373 000,00 82 000,00 0,00 0,00 0,00

Program Rozwoju Subregionu  
Południowego Województwa Śląskiego -  
Modernizacja i rozbudowa oświetlenia  
ulicznego w Gminie Wisła w oparciu o  
zastosowanie energooszczędnych opraw  
sodowych - Zintegrowane Inwestycje  
Terytorialne

1.1.2.2 Urząd Miejski w Wiśle 2017 2018 4 200 000,00 0,00 0,00 0,00 2 200 000,00 2 000 000,00

Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/559/2014

Rady Miasta Wisła

z dnia 27 marca 2014 r.
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Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2019 Limit 2020
Limit 

zobowiązań

200 000,00 200 000,00 35 663 436,94

0,00 0,00 12 090 085,94

200 000,00 200 000,00 23 573 351,00

0,00 0,00 14 806 570,94

0,00 0,00 115 219,94

0,00 0,00 115 219,94

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 14 691 351,00

0,00 0,00 455 000,00

0,00 0,00 4 200 000,00
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Strona 3

Dokument podpisany elektronicznie

Nazwa i celL.p.

Jednostka 
odpowiedzialna lub 

koordynująca od do

Łączne nakłady 
finansowe

Okres 
realizacji Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018

Program Rozwoju Subregionu  
Południowego Województwa Śląskiego -  
Modernizacja instalacji c.o. wraz z  
wymianą źródeł ciepła i montażem  
instalacji solarnych w budynkach  
użyteczności publicznej oraz  
termomodernizacja budynków  
komunalnych - Zintegrowane Inwestycje  
Terytorialne

1.1.2.3 Urząd Miejski w Wiśle 2015 2017 1 500 000,00 0,00 1 000 000,00 500 000,00 0,00 0,00

Program Rozwoju Subregionu  
Południowego Województwa Śląskiego -  
Ograniczenia niskiej emisji w Gminie  
Wisła poprzez uruchomienie programu  
wspierającego mieszkańców w  
zastosowaniu odnawialnych źródeł  
energii w gospodarstwach domowych  -  
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

1.1.2.4 Urząd Miejski w Wiśle 2015 2017 1 000 000,00 0,00 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00

Program Rozwoju Subregionu  
Południowego Województwa Śląskiego -  
projekty Gminy Wisła: dokumentacja -  
zintegrowany rozwój subregionu

1.1.2.5 Urząd Miejski w Wiśle 2013 2016 200 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00

Rewitalizacja centrum miasta -  
wydłużenie deptaka - Zwiększenie  
konkurencyjności miasta

1.1.2.6 Urząd Miejski w Wiśle 2015 2018 4 000 000,00 0,00 10 000,00 90 000,00 1 900 000,00 2 000 000,00

Termomodernizacja budynków  
komunalnych - Poprawa infrastruktury  
komunalnej

1.1.2.7 Urząd Miejski w Wiśle 2017 2018 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Wisła miejscem aktywnego spędzania  
czasu wolnego - modernizacja i  
rozbudowa lokalnej infrastruktury  
sportowej - poprawa warunków  
aktywnego spędzania czasu wolnego

1.1.2.8 Urząd Miejski w Wiśle 2008 2014 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wiślański eInclusion - przeciwdziałanie  
wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wisła -  
zapewnienie dostępności internetu  
osobom zagrożonym wykluczeniu  
cyfrowemu

1.1.2.9 Urząd Miejski w Wiśle 2013 2014 676 351,00 676 351,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.1.2.10 Urząd Miejski w Wiśle 2012 2014 383 370,00 383 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Strona 4

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2019 Limit 2020
Limit 

zobowiązań

0,00 0,00 1 500 000,00

0,00 0,00 1 000 000,00

0,00 0,00 200 000,00

0,00 0,00 4 000 000,00

0,00 0,00 2 000 000,00

0,00 0,00 100 000,00

0,00 0,00 676 351,00

0,00 0,00 10 000,00
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Strona 5

Dokument podpisany elektronicznie

Nazwa i celL.p.

Jednostka 
odpowiedzialna lub 

koordynująca od do

Łączne nakłady 
finansowe

Okres 
realizacji Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018

Zacznij zwiedzanie Polski od źródeł.  
Rewitalizacja Parku Kopczyńskiego -  
rewitalizacja obszarów zdegradowanych

1.1.2.11 Urząd Miejski w Wiśle 2008 2014 2 433 000,00 2 433 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami  
partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:

1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- wydatki bieżące1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- wydatki majątkowe1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione  
w pkt 1.1 i 1.2),z tego

1.3 26 283 866,00 14 765 866,00 7 749 000,00 2 593 000,00 576 000,00 200 000,00

- wydatki bieżące1.3.1 14 468 866,00 6 926 866,00 5 673 000,00 1 793 000,00 76 000,00 0,00

Aktualizacja miejscowych planów  
zagospodarowania przestrzennego oraz  
studium uwarunkowań i kierunków  
zagospodarowania przestrzennego -  
kształtowanie polityki przestrzennej przez  
jednostki samorządu terytorialnego

1.3.1.1 Urząd Miejski w Wiśle 2012 2014 425 000,00 425 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dostawa mediów do obiektów  
oświatowych - Utrzymanie wysokich  
standardów nauczania

1.3.1.2
Miejski Zespół 
Ekonomiczno-

Administracyjny Szkół
2013 2015 1 180 800,00 580 800,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00

Dostawa mediów do pozostałych  
obiektów komunalnych - Utrzymanie  
majątku komunalnego

1.3.1.3 Urząd Miejski w Wiśle 2013 2015 1 904 066,00 934 066,00 970 000,00 0,00 0,00 0,00

Dostawa usług teleinformatycznych do  
obiektów oświatowych - Utrzymanie  
wysokich standardów nauczania

1.3.1.4
Miejski Zespół 
Ekonomiczno-

Administracyjny Szkół
2013 2015 80 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00

Dostawa usług teleinformatycznych do  
pozostałych obiektów komunalnych -  
Utrzymanie majątku komunalnego

1.3.1.5 Urząd Miejski w Wiśle 2013 2017 280 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00

Dotacja podmiotowa dla Miejskiej  
Biblioteki Publicznej - zapewnienie  
warunków dla funkcjonowania i rozwoju  
czytelnictwa

1.3.1.6 Urząd Miejski w Wiśle 2013 2016 1 170 000,00 390 000,00 390 000,00 390 000,00 0,00 0,00

Dzierżawa i najem nieruchomości osób  
trzecich - Możliwość świadczenia usług  
komunalnych

1.3.1.7 Urząd Miejski w Wiśle 2012 2015 70 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00
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Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2019 Limit 2020
Limit 

zobowiązań

0,00 0,00 550 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

200 000,00 200 000,00 20 856 866,00

0,00 0,00 11 974 866,00

0,00 0,00 85 000,00

0,00 0,00 1 180 800,00

0,00 0,00 1 904 066,00

0,00 0,00 80 000,00

0,00 0,00 280 000,00

0,00 0,00 1 170 000,00

0,00 0,00 70 000,00
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Dokument podpisany elektronicznie

Nazwa i celL.p.

Jednostka 
odpowiedzialna lub 

koordynująca od do

Łączne nakłady 
finansowe

Okres 
realizacji Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018

Ochrona ubezpieczeniowa Miasta Wisły -  
umożliwienie sprawnej realizacji zadań  
gminy

1.3.1.8 Urząd Miejski w Wiśle 2011 2016 360 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00

Odbiór odpadów komunalnych od  
właścicieli nieruchomości na obszarze  
Miasta Wisły, na których zamieszkują  
mieszkańcy - gospodarowanie odpadami  
komunalnymi przez gminę

1.3.1.9 Urząd Miejski w Wiśle 2012 2016 2 700 000,00 850 000,00 900 000,00 950 000,00 0,00 0,00

Optymalizacja funkcjonowania  
oświetlenia ulicznego na obszarze  
Miasta Wisły - utrzymanie należytego  
standardu dróg publicznych

1.3.1.10 Urząd Miejski w Wiśle 2012 2016 150 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00

Oświetlenie uliczne dróg publicznych -  
Poprawa bezpieczeństwa publicznego

1.3.1.11 Urząd Miejski w Wiśle 2012 2015 260 000,00 130 000,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00

Program opieki nad zwierzętami  
bezdomnymi i zapobiegania  
bezdomności zwierząt oraz utylizacja  
zwłok zwierzęcych - zapewnianie opieki  
bezdomnym zwierzętom oraz ich  
wyłapywanie

1.3.1.12 Urząd Miejski w Wiśle 2012 2015 128 000,00 64 000,00 64 000,00 0,00 0,00 0,00

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

1.3.1.13 Urząd Miejski w Wiśle 2011 2015 183 000,00 93 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00

Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób  
dotknietych przemoca w rodzinie -  
zapewnienie miejsca takim osobom z  
Gminy Wisła

1.3.1.14 Urząd Miejski w Wiśle 2013 2015 20 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00

Realizacja obowiązków pracodawczych z  
zakresu prawa pracy - zapewnienie  
ciągłości pracy instytucji publicznych

1.3.1.15 Urząd Miejski w Wiśle 2014 2017 40 000,00 6 000,00 15 000,00 13 000,00 6 000,00 0,00

Remonty cząstkowe dróg na obszarze  
Miasta Wisły - utrzymanie należytego  
standardu dróg publicznych

1.3.1.16 Urząd Miejski w Wiśle 2012 2014 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Umieszczenie w pasie drogowym  
urządzeń infrastruktury technicznej  
niezwiązanych z potrzebami zarządzania  
drogami lub potrzebami ruchu  
drogowego - zbiorowe odprowadzanie  
ścieków

1.3.1.17 Urząd Miejski w Wiśle 2012 2015 28 000,00 14 000,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00
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Limit 2019 Limit 2020
Limit 

zobowiązań

0,00 0,00 360 000,00

0,00 0,00 1 850 000,00

0,00 0,00 150 000,00

0,00 0,00 260 000,00

0,00 0,00 128 000,00

0,00 0,00 183 000,00

0,00 0,00 20 000,00

0,00 0,00 40 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 36 000,00
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Dokument podpisany elektronicznie

Nazwa i celL.p.

Jednostka 
odpowiedzialna lub 

koordynująca od do

Łączne nakłady 
finansowe

Okres 
realizacji Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018

Utrzymanie czystości i odbiór odpadów z  
nieruchomości gminnych  -  
Przeciwdziałanie zagrożeniom  
epidemiologiczno-sanitarnym

1.3.1.18 Urząd Miejski w Wiśle 2014 2015 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00

Utrzymanie i zarządzanie cmentarzem  
komunalnym - zapewnienie miejsca do  
pochówku zmarłych

1.3.1.19 Urząd Miejski w Wiśle 2012 2015 118 000,00 58 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00

Utrzymanie terenów zielonych na  
obszarze Miasta Wisły - utrzymanie  
należytego standardu terenów  
publicznych

1.3.1.20 Urząd Miejski w Wiśle 2011 2016 600 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00

Współpraca w zakresie promocji z  
podmiotami spoza sektora finansów  
publicznych - Zwiększenie potencjału  
promocyjnego miasta

1.3.1.21 Urząd Miejski w Wiśle 2013 2015 30 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00

Wykonywanie geodezyjnych  
rozgraniczeń nieruchomości - ustalenie  
granic i położenia punktów granicznych  
w terenie

1.3.1.22 Urząd Miejski w Wiśle 2013 2015 140 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00

Wypłata odszkodowań za grunty zajęte  
pod drogi publiczne gminne  -  
regulowanie stanu prawnego  
nieruchomości stanowiących drogi  
publiczne

1.3.1.23 Urząd Miejski w Wiśle 2012 2015 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zarządzanie systemem zbiorowego  
odprowadzania ścieków komunalnych -  
Usuwanie i oczyszczanie ścieków  
komunalnych oraz ich utylizacja

1.3.1.24 Urząd Miejski w Wiśle 2013 2015 120 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00

Zimowe utrzymanie dróg na obszarze  
Miasta Wisły - utrzymanie należytego  
standardu dróg publicznych

1.3.1.25 Urząd Miejski w Wiśle 2012 2015 2 182 000,00 912 000,00 1 270 000,00 0,00 0,00 0,00

- wydatki majątkowe1.3.2 11 815 000,00 7 839 000,00 2 076 000,00 800 000,00 500 000,00 200 000,00

Budowa budynku komunalnego przy ul.  
Kopydło - zwiększenie zasobów  
budynków komunalnych mieszkalnych

1.3.2.1 Urząd Miejski w Wiśle 2016 2018 300 000,00 0,00 0,00 100 000,00 200 000,00 0,00

Budowa mostu na potoku Kopydło w  
rejonie Szkoły Podstawowej nr 4  
(dokumentacja projektowa) - poprawa  
infrastruktury drogowej

1.3.2.2 Urząd Miejski w Wiśle 2013 2017 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Limit 2019 Limit 2020
Limit 

zobowiązań

0,00 0,00 1 000 000,00

0,00 0,00 118 000,00

0,00 0,00 600 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 140 000,00

0,00 0,00 2 000 000,00

0,00 0,00 120 000,00

0,00 0,00 200 000,00

200 000,00 200 000,00 8 882 000,00

0,00 0,00 300 000,00

0,00 0,00 30 000,00
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Dokument podpisany elektronicznie

Nazwa i celL.p.

Jednostka 
odpowiedzialna lub 

koordynująca od do

Łączne nakłady 
finansowe

Okres 
realizacji Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018

Budowa oraz modernizacja boisk  
wielofunkcyjnych i placów zabaw dla  
dzieci - poprawa warunków aktywnego  
spędzania czasu wolnego

1.3.2.3 Urząd Miejski w Wiśle 2007 2014 480 000,00 480 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki  
Publicznej na realizację projektu w  
ramach programu rządowego "Biblioteka  
Plus" - Stwarzanie warunków dla  
czytelnictwa

1.3.2.4 Urząd Miejski w Wiśle 2013 2015 1 400 000,00 1 000 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00

e-Olza - integracja systemów  
informatycznych administracji  
samorządowej na terenie gmin powiatu  
bielskiego, cieszyńskiego i  
wodzisławskiego - polepszenie jakości  
wykonywania zadań publicznych

1.3.2.5 Urząd Miejski w Wiśle 2012 2015 2 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00

Modernizacja budynku dworca  
kolejowego Wisła-Uzdrowisko - Poprawa  
infrastruktury w zakresie infrastruktury

1.3.2.6 Urząd Miejski w Wiśle 2015 2020 1 000 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 200 000,00 200 000,00

Modernizacja dróg gminnych - poprawa  
infrastruktury drogowej

1.3.2.7 Urząd Miejski w Wiśle 2010 2014 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Modernizacja oczyszczalni ścieków w  
Wiśle Jaworniku - ochrona środowiska

1.3.2.8 Urząd Miejski w Wiśle 2009 2017 330 000,00 30 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00

Nabywanie nieruchomości na własność  
Gminy Wisła  - poprawa dostępności do  
terenów i obiektów użyteczności   
publicznej

1.3.2.9 Urząd Miejski w Wiśle 2012 2014 1 150 000,00 1 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ochrona infrastruktury miasta przed  
zagrożeniami powodziowymi - chrona  
przed zagrożeniami powodziowymi

1.3.2.10 Urząd Miejski w Wiśle 2010 2015 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00

Pomoc finansowa dla Województwa  
Śląskiego na modernizację i budowę  
chodników - Poprawa bezpieczeństwa na  
drogach publicznych

1.3.2.11 Urząd Miejski w Wiśle 2015 2016 1 000 000,00 0,00 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00

Przebudowa fontanny na Placu Hoffa:  
dokumentacja projektowa - poprawa  
estetyki przestrzeni publicznej

1.3.2.12 Urząd Miejski w Wiśle 2012 2015 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00

Przebudowa kompleksu małych skoczni  
narciarskich w Wiśle Centrum - poprawa  
warunków uprawiania sportu

1.3.2.13 Urząd Miejski w Wiśle 2012 2014 2 943 000,00 2 943 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Limit 2019 Limit 2020
Limit 

zobowiązań

0,00 0,00 480 000,00

0,00 0,00 1 400 000,00

0,00 0,00 2 000,00

200 000,00 200 000,00 1 000 000,00

0,00 0,00 400 000,00

0,00 0,00 330 000,00

0,00 0,00 1 150 000,00

0,00 0,00 20 000,00

0,00 0,00 1 000 000,00

0,00 0,00 20 000,00

0,00 0,00 10 000,00
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Dokument podpisany elektronicznie

Nazwa i celL.p.

Jednostka 
odpowiedzialna lub 

koordynująca od do

Łączne nakłady 
finansowe

Okres 
realizacji Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w  
aglomeracji Wisła-etap IV. - ochrona  
środowiska

1.3.2.14 Urząd Miejski w Wiśle 2010 2015 400 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00

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

1.3.2.15 Urząd Miejski w Wiśle 2013 2015 1 235 000,00 1 000 000,00 235 000,00 0,00 0,00 0,00

Rozwój infrastruktury okołoturystycznej  
Miasta Wisły - etap II: Wiślańska trasa  
turystyczna Cieńków - Barania Góra -  
Poprawa infrastruktury turystycznej

1.3.2.16 Urząd Miejski w Wiśle 2014 2015 1 010 000,00 510 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00

Wymiana floty samochodowej -  
umożliwienie sprawnej realizacji zadań  
gminy

1.3.2.17 Urząd Miejski w Wiśle 2012 2014 95 000,00 95 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Limit 2019 Limit 2020
Limit 

zobowiązań

0,00 0,00 400 000,00

0,00 0,00 1 235 000,00

0,00 0,00 1 010 000,00

0,00 0,00 95 000,00
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UCHWAŁA NR XXXVI/560/2014
RADY MIASTA WISŁA

z dnia 27 marca 2014 r.

zmieniająca uchwałę Nr XLIV/548/2010 z 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych 
stawek opłaty targowej, określenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz 

zwolnień w opłacie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 
2013 r. poz. 594 z późn. zm) i art. 15, art.19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz art. 47 §4a ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. 2012 r. Nr 125, poz. 749 z późn. zm.), po konsultacjach społecznych 
z mieszkańcami przeprowadzonych w trybie §3 ust. 1 pkt 5 uchwały nr XXI/325/2012 Rady Miasta Wisła 
z dnia 25 października 2012 r.w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych 
z mieszkańcami (Dz.Urz.Woj.Sla. z 2012 poz. 4981), mając na uwadze art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz.U. 2011 r. Nr 197, poz. 
1172 z późn. zm.)

Rada Miasta Wisła 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 

W uchwale Nr XLIV/548/2010 Rady Miasta Wisła z 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości 
dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz 
zwolnień w opłacie, wprowadza się następujące zmiany: 

1) dodaje się w §7 ust. 2 o treści: 

„2. Dopuszcza się w pergoli zlokalizowanej w Parku im. Kopczyńskiego (wskazanej w załączniku nr 3) 
w okresie od 1 maja do 30 września sprzedaż towarów i usług z wyłączeniem: 

1) odzieży, 

2) gastronomii.”;

2) uchyla się dotychczasowe brzmienie załącznika nr 3 i nadaje mu nowe o treści stanowiącej załącznik do 
niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisła. 

§ 3. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz publikacji w Biuletynie 
Informacji Publicznej Gminy Wisła i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim. 
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§ 4. 

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

Przewodniczący Rady Miasta 
Wisła

Janusz Podżorski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/560/2014 

Rady Miasta Wisła 

z dnia 27 marca 2014 r. 

Miejsca w Parku im. Kopczyńskiego, o których mowa w §7 uchwały 
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UCHWAŁA NR XXXVI/561/2014
RADY MIASTA WISŁA

z dnia 27 marca 2014 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXI/318/2012 Rady Miasta Wisła z 25 października 2012 r. w sprawie 
określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Wisła w zakresie sprzyjania 

rozwojowi sportu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz.U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz z art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 
o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857), po konsultacjach społecznych z mieszkańcami przeprowadzonych w trybie 
§3 ust. 1 pkt 5 uchwały nr XXI/325/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 25 października 2012 r.w sprawie zasad 
i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami (Dz.Urz.Woj.Sla. z 2012 poz. 4981), mając 
na uwadze art. 4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych (tj. Dz.U. 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miasta Wisła 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 

W uchwale Nr XXI/318/2012 Rady Miasta Wisły z 25 października 2012 r.  w sprawie określenia warunków 
i trybu finansowania zadań własnych Gminy Wisła w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu (Dz.Urz.Woj.Śląs. 
z 2012r. poz. 4738 z późn. zm.), wprowadza się następującą zmianę: 

1) po § 3 dodaje się § 3a o treści: 

„§ 3a. Finansowanie zadań własnych Gminy Wisła w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w drodze 
udzielania dotacji celowych nie stanowi pomocy de minimis ze względu na niespełnianie przesłanek, 
o których mowa w art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności przez brak 
zakłócenia konkurencyjności oraz brak wpływu na wymianę handlową między państwami 
członkowskimi.”.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisła . 

§ 3. 

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i Biuletynie Informacji 
Publicznej Gminy Wisła oraz ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim. 

§ 4. 

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

Przewodniczący Rady Miasta 
Wisła

Janusz Podżorski
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UCHWAŁA NR XXXVI/562/2014
RADY MIASTA WISŁA

z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających 
charakter cywilnoprawny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) art. 59 ust. 1-3 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), po 
konsultacjach społecznych z mieszkańcami przeprowadzonych w trybie §3 ust. 1 pkt 5 uchwały nr 
XXI/325/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania 
konsultacji społecznych z mieszkańcami (Dz.Urz.Woj.Sla. z 2012 poz. 4981 z późn. zm.), mając na uwadze 
art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 197 poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miasta Wisła 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Niniejszą uchwałą określa się: 

1) szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter 
cywilnoprawny przypadających Gminie Wisła i jej jednostkom organizacyjnym nie posiadającym 
osobowości prawnej, 

2) warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulgi stanowić będą pomoc 
publiczną, 

3) organ uprawniony do udzielania ulg. 

§ 2. 

Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) uldze – rozumie się przez to umorzenie, odroczenie terminu spłaty lub rozłożenie na raty płatności 
należności pieniężnej; 

2) należności pieniężnej – rozumie się przez to należność główną mającą charakter cywilnoprawny, odsetki 
ustawowe, odsetki umowne w przypadku ich zastrzeżenia, koszty dochodzenia tych należności - według 
stanu na dzień złożenia kompletnego wniosku o udzielenie ulgi; 

3) wierzycielu – rozumie się przez to Gminę Wisła (reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Wisła) lub jej 
jednostkę organizacyjną nie posiadającym osobowości prawnej (reprezentowaną przez jej kierownika 
działającego na podstawie upoważnienia od Burmistrza Miasta Wisła); 

4) dłużniku – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną nie posiadającą 
osobowości prawnej, która posiada wobec wierzyciela zobowiązania, w tym także zaległości, z tytułu 
należności cywilnoprawnych.

§ 3. 

Zastosowanie ulgi w spłacie należności pieniężnych następuje w formie pisemnej na podstawie przepisów 
prawa cywilnego w drodze wskazanej w §4-6, tj.: 

1) jednostronnego oświadczenia woli organu właściwego do udzielania ulgi albo 

2) porozumienia zawartego pomiędzy organem właściwym do udzielenia ulgi a dłużnikiem. 

Id: 3F1C6425-237D-45C5-A557-A6A388B32F27. Podpisany Strona 1 z 11Id: EE267F5E-D1FD-4C01-9E49-AEA095657198. Podpisany Strona 76



§ 4. 

1. Należność pieniężna może zostać umorzona w całości lub w części z urzędu, w drodze jednostronnego 
oświadczenia woli wierzyciela, jeżeli: 

1) osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający 
egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku 
domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000,00 PLN; 

2) osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku 
majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności 
nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie; 

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej 
od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne; 

4) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji; 

5) zachodzi ważny interes publiczny, a w szczególności kwota należności pieniężnej nie przekracza kwoty 
stanowiącej równowartość trzykrotności opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego, w rozumieniu 
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 ze zm.), za traktowanie przesyłki 
listowej jako przesyłki poleconej.

2. Należność pieniężna może zostać umorzona w całości lub w części na wniosek dłużnika, potwierdzony 
zawarciem porozumienia pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem, jeżeli zachodzą łącznie następujące warunki: 

1) zachodzi ważny interes dłużnika lub uzasadniony interes publiczny; 

2) zastosowanie innej ulgi przewidzianej w niniejszej uchwale jest nieracjonalne lub niecelowe; 

3) w przypadku należności, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, warunki umorzenia 
zachodzą wobec wszystkich dłużników.

3.  Umorzenie należności głównej powoduje również umorzenie odsetek oraz kosztów dochodzenia tej 
należności w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona należność główna.

§ 5. 

1. Termin spłaty całej należności pieniężnej lub jej części może zostać odroczony na wniosek dłużnika, 
potwierdzony zawarciem porozumienia pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem, jeżeli zachodzi uzasadniony 
interes publiczny lub ważny interes dłużnika, w szczególności związany z jego czasowo ograniczonymi 
możliwościami płatniczymi. 

2.  Termin płatności może zostać odroczony o okres nie przekraczający 12 miesięcy liczony od dnia złożenia 
wniosku. 

3. Od należności pieniężnej, której termin spłaty odroczono, za okres od dnia złożenia kompletnego wniosku 
o udzielenie ulgi do dnia upływu odroczonego terminu spłaty należności pieniężnej: 

1) pobiera się opłatę stanowiącą równowartość: 

a) 25% zastrzeżonych w umowie odsetek umownych albo 

b) 25% odsetek ustawowych (w przypadku braku zastrzeżenia odsetek umownych);

2) nie pobiera się odsetek umownych ani odsetek ustawowych.

4.  Opłata, o której mowa w ust. 3, wpłacana jest w terminie płatności odroczonej należności pieniężnej. 

5. Niedotrzymanie przez dłużnika odroczonego terminu płatności powoduje: 

1) natychmiastową wymagalność odroczonej należności pieniężnej, 

2) natychmiastową wymagalność odsetek należnych w pełnej wysokości, tj. liczonych od pierwotnego 
terminu płatności do dnia spłaty należności pieniężnej, 

3) odstąpienie od pobierania opłaty, o której mowa w ust. 3.
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§ 6. 

1. Płatność całej należności pieniężnej lub jej części może zostać rozłożona na raty na wniosek dłużnika, 
potwierdzony zawarciem porozumienia pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem, jeżeli zachodzi uzasadniony 
interes publiczny lub ważny interes dłużnika, w szczególności związany z jego czasowo ograniczonymi 
możliwościami płatniczymi. 

2.  Okres spłaty należności pieniężnej rozłożonej na raty nie może przekroczyć 36 miesięcy. 

3. Od należności pieniężnej, która została rozłożona na raty, za okres od dnia złożenia kompletnego wniosku 
o udzielenie ulgi do dnia upływu terminu spłaty poszczególnych rat, na jakie należność została rozłożona: 

1) pobiera się opłatę stanowiącą równowartość: 

a) 25% zastrzeżonych w umowie odsetek umownych albo 

b) 25% odsetek ustawowych (w przypadku braku zastrzeżenia odsetek umownych);

2) nie pobiera się odsetek umownych ani odsetek ustawowych.

4.  Opłata, o której mowa w ust. 3, wpłacana jest proporcjonalnie w terminach płatności poszczególnych rat. 

5. Niedotrzymanie przez dłużnika terminu płatności raty lub jej wysokości powoduje: 

1) natychmiastową wymagalność rozłożonej na raty należności pieniężnej, 

2) natychmiastową wymagalność odsetek należnych w pełnej wysokości, tj. liczonych od pierwotnego 
terminu płatności do dnia spłaty należności pieniężnej, 

3) odstąpienie od pobierania opłaty, o której mowa w ust. 3.

§ 7. 

Wierzyciel rozwiązuje zawarte porozumienie na podstawie jednostronnego oświadczenia woli i żąda 
natychmiastowej spłaty pozostałych rat bądź odroczonych należności wraz z odsetkami umownymi lub 
ustawowymi (jeżeli nie zostały zastrzeżone w umowie) liczonymi od pierwotnego terminu płatności, jeżeli 
dłużnik: 

1) nie dotrzyma nowego terminu spłaty którejkolwiek z ustalonych rat lub 

2) nie dotrzyma nowego terminu spłaty którejkolwiek z odroczonych należności lub 

3) nie dotrzyma wysokości ustalonej raty bądź odroczonej należności, 

4) nie wpłaci opłaty, o której mowa w ust. 3 §5 i §6. 

§ 8. 

1. Organem właściwym do udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych przypadających Gminie Wisła oraz 
jej jednostkom budżetowym, z zastrzeżeniem ust. 2, jest Burmistrz Miasta Wisła, zwany dalej „właściwym 
organem”. 

2.  Organem właściwym do udzielania ulgi, o której mowa w §4 ust. 1, jest kierownik jednostki organizacyjnej 
będącej wierzycielem należności pieniężnej objętej ulgą.

§ 9. 

1. Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności pieniężnej dłużnik składa właściwemu organowi. 

2. Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności pieniężnych powinien zawierać co najmniej: 

1) określenie dłużnika, w tym jego adres korespondencyjny, 

2) określenie należności pieniężnej, której dotyczy wniosek o udzielenie ulgi, 

3) wskazanie ulgi, o którą ubiega się dłużnik, 

4) wskazanie przesłanki, umożliwiającej przyznanie ulgi zgodnie z niniejszą uchwałą, 

5) oświadczenie majątkowe, którego wzór stanowi załącznik do uchwały,
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3.  Dłużnik może również wskazać wszelkie inne okoliczności oraz załączyć kopie dokumentów 
uzasadniających składany wniosek. 

4. W przypadku, gdy złożony wniosek lub przedstawione dokumenty zawierają braki formalne lub są 
niewystarczające do udzielenia ulgi, właściwy organ może wezwać dłużnika do: 

1) uzupełnienia, w szczególności poprzez: 

a) dostarczenie kserokopii dokumentów potwierdzających stan faktyczny opisany we wniosku, 

b) przedstawienie do wglądu oryginałów dokumentów;

2) osobistego stawiennictwa celem spisania protokołu o stanie majątkowym.

5.  Nieuzupełnienie wniosku oraz nieprzedstawienie żądanych dokumentów przez dłużnika w wyznaczonym 
terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

§ 10. 

1. Pomoc de minimis, o której mowa w Rozporządzeniu Komisji Europejskiej (UE) Nr 1407/2013 z dnia 
18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do 
pomocy de minimis (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 352/1 z dnia 24 grudnia 2013 roku), 
w odniesieniu do przedsiębiorców, tj. dłużników prowadzących działalność gospodarczą bez względu na formę 
organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania, stanowią: 

1) umorzenie całości lub części należności pieniężnej, 

2) odroczenie terminu spłaty całości lub części należności pieniężnej, 

3) rozłożenie na raty płatności całości lub części należności pieniężnej.

2.  Pomoc udzielona na podstawie niniejszej uchwały dla jednego przedsiębiorcy łącznie z pomocą udzieloną 
z innych źródeł w okresie trzech lat podatkowych nie może przekroczyć kwoty 200.000,00 EUR brutto, a dla 
przedsiębiorcy prowadzącego działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów nie może 
przekroczyć kwoty 100.000,00 EUR brutto. 

3.  Niniejsza uchwała nie ma zastosowania w obszarach oznaczonych w art. 1 Rozporządzenia Komisji 
Europejskiej (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 352/1 
z dnia 24 grudnia 2013 roku). 

4. Przedsiębiorca ubiegając się o udzielenie pomocy de minimis przedkłada następujące dokumenty: 

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

2) wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis którego wzór 
określono w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji 
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311z późn. zm.) - 
obowiązkowo; 

3) dokumenty finansowe obrazujące sytuację przedsiębiorcy - na żądanie wierzyciela w przypadku ulg, dla 
których konieczne jest ustalenie kategorii ratingu dłużnika niezbędnego do wyliczenia EDB (wartości 
pomocy brutto): 

a) sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat podatkowych, sporządzane zgodnie z przepisami 
o rachunkowości, lub 

b) roczne zeznania o wysokości osiągniętego dochodu lub przychodu za okres 3 ostatnich lat 
podatkowych, sporządzone zgodnie z przepisami o podatku dochodowym osób fizycznych - jeżeli 
przedsiębiorca nie jest zobowiązany do sporządzania sprawozdań finansowych.

5.  Termin złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 4, ustala się na dzień złożenia wniosku o udzielenie 
ulgi w spłacie należności pieniężnej. 

6. Przedsiębiorca nie może skorzystać z pomocy de minimis w następujących przypadkach: 
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1) przekroczenia pułapu dopuszczalnej pomocy de minimis lub 

2) niedopełnienia obowiązków określonych w ust. 4 lub 5 lub 

3) zalegania z zapłatą innych zobowiązań wobec budżetu Gminy Wisła, nieobjętych odrębnymi wnioskami 
o udzielenie ulgi.

7. Wartość pomocy de minimis określona niniejszą uchwałą podlega kumulacji z wartością każdej innej pomocy 
de minimis uzyskanej w różnych formach i z różnych źródeł w okresie trzech kolejnych lat podatkowych oraz 
z wartością każdej pomocy innej niż de minimis, otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów 
kwalifikowanych lub tego samego środka finansowania ryzyka.

§ 11. 

1. Pomoc de minimis w rolnictwi e, o której mowa w Rozporządzeniu Komisji Europejskiej (UE) nr 1408/2013 
z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do 
pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 352/9 z dnia 24 grudnia 
2013 roku), w odniesieniu do przedsiębiorców, tj. dłużników prowadzących działalność gospodarczą bez 
względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania, stanowią: 

1) umorzenie całości lub części należności pieniężnej, 

2) odroczenie terminu spłaty całości lub części należności pieniężnej, 

3) rozłożenie na raty płatności całości lub części należności pieniężnej.

2.  Pomoc udzielona na podstawie niniejszej uchwały dla jednego przedsiębiorcy łącznie z pomocą udzieloną 
z innych źródeł w okresie trzech lat podatkowych nie może przekroczyć kwoty 15.000,00 EUR brutto. 

3.  Niniejsza uchwała nie ma zastosowania w obszarach oznaczonych w art. 1 Rozporządzenia Komisji 
Europejskiej (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dziennik Urzędowy Unii 
Europejskiej L 352/9 z dnia 24 grudnia 2013 roku). 

4. Przedsiębiorca ubiegając się o udzielenie pomocy de minimis przedkłada następujące dokumenty: 

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

2) wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis którego wzór 
określono w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji 
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311z późn. zm.) - 
obowiązkowo; 

3) dokumenty finansowe obrazujące sytuację przedsiębiorcy - na żądanie wierzyciela w przypadku ulg, dla 
których konieczne jest ustalenie kategorii ratingu dłużnika niezbędnego do wyliczenia EDB (wartości 
pomocy brutto): 

a) sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat podatkowych, sporządzane zgodnie z przepisami 
o rachunkowości, lub 

b) roczne zeznania o wysokości osiągniętego dochodu lub przychodu za okres 3 ostatnich lat 
podatkowych, sporządzone zgodnie z przepisami o podatku dochodowym osób fizycznych - jeżeli 
przedsiębiorca nie jest zobowiązany do sporządzania sprawozdań finansowych.

5.  Termin złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 4, ustala się na dzień złożenia wniosku o udzielenie 
ulgi w spłacie należności pieniężnej. 

6. Przedsiębiorca nie może skorzystać z pomocy de minimis w rolnictwie w następujących przypadkach: 

1) przekroczenia pułapu dopuszczalnej pomocy de minimis w rolnictwie lub 

2) niedopełnienia obowiązków określonych w ust. 4 lub 5 lub 

3) zalegania z zapłatą innych zobowiązań wobec budżetu Gminy Wisła, nieobjetych odrębnymi wnioskami 
o udzielenie ulgi.
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7. Wartość pomocy de minimis w rolnictwie określona niniejszą uchwałą podlega kumulacji z wartością każdej 
innej pomocy de minimis uzyskanej w różnych formach i z różnych źródeł w okresie trzech kolejnych lat 
podatkowych oraz z wartością każdej pomocy innej niż de minimis, otrzymanej w odniesieniu do tych samych 
kosztów kwalifikowanych lub tego samego środka finansowania ryzyka.

§ 12. 

1. Pomoc de minimis w rybołówstwie i akwakulturze, o której mowa w Rozporządzeniu Komisji Europejskiej 
(UE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do 
pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 193/6 
z dnia 25 lipca 2007 roku) w odniesieniu do przedsiębiorców, tj. dłużników prowadzących działalność 
gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania, stanowią: 

1) umorzenie całości lub części należności pieniężnej, 

2) odroczenie terminu spłaty całości lub części należności pieniężnej, 

3) rozłożenie na raty płatności całości lub części należności pieniężnej.

2.  Pomoc udzielona na podstawie niniejszej uchwały dla jednego przedsiębiorcy łącznie z pomocą udzieloną 
z innych źródeł w okresie trzech lat budżetowych nie może przekroczyć kwoty 30.000,00 EUR brutto. 

3.  Niniejsza uchwała nie ma zastosowania w obszarach oznaczonych w art. 1 Rozporządzenia Komisji 
Europejskiej (UE) Nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE 
w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa (Dziennik Urzędowy Unii 
Europejskiej L 193/6 z dnia 25 lipca 2007 roku). 

4. Przedsiębiorca ubiegając się o udzielenie pomocy de minimis przedkłada następujące dokumenty: 

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

2) wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis którego wzór 
określono w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji 
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311z późn. zm.) - 
obowiązkowo; 

3) dokumenty finansowe obrazujące sytuację przedsiębiorcy - na żądanie wierzyciela w przypadku ulg, dla 
których konieczne jest ustalenie kategorii ratingu dłużnika niezbędnego do wyliczenia EDB (wartości 
pomocy brutto): 

a) sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat podatkowych, sporządzane zgodnie z przepisami 
o rachunkowości, lub 

b) roczne zeznania o wysokości osiągniętego dochodu lub przychodu za okres 3 ostatnich lat 
podatkowych, sporządzone zgodnie z przepisami o podatku dochodowym osób fizycznych - jeżeli 
przedsiębiorca nie jest zobowiązany do sporządzania sprawozdań finansowych.

5.  Termin złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 4, ustala się na dzień złożenia wniosku o udzielenie 
ulgi w spłacie należności pieniężnej. 

6. Przedsiębiorca nie może skorzystać z pomocy de minimis w rybołówstwie i akwakulturze w następujących 
przypadkach: 

1) przekroczenia pułapu dopuszczalnej pomocy de minimis w rybołówstwie i akwakulturze lub 

2) niedopełnienia obowiązków określonych w ust. 4 lub 5 lub 

3) zalegania z zapłatą innych zobowiązań wobec budżetu Gminy Wisła, nieobjetych odrębnymi wnioskami 
o udzielenie ulgi.

7. Wartość pomocy de minimis w rybołówstwie i akwakulturze określona niniejszą uchwałą podlega kumulacji 
z wartością każdej innej pomocy de minimis uzyskanej w różnych formach i z różnych źródeł w okresie trzech 
kolejnych lat podatkowych oraz z wartością każdej pomocy innej niż de minimis, otrzymanej w odniesieniu do 
tych samych kosztów kwalifikowanych lub tego samego środka finansowania ryzyka.
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§ 13. 

1. Kierownicy jednostek organizacyjnych przedstawiają Burmistrzowi Miasta Wisła sprawozdanie dotyczące 
udzielonych ulg wg stanu na dzień 31 grudnia każdego roku kalendarzowego w terminie do 31 stycznia roku 
następnego. 

2.  Burmistrz Miasta Wisła w rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu przedstawia informację 
o udzielonych ulgach.

§ 14. 

1. Traci moc Uchwała Nr LI/635/2010 Rady Miasta Wisła z dnia 28 października 2010 r. w sprawie 
szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności 
pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Wisła lub jej jednostkom podległym oraz 
wskazania organu lub osób do tego uprawnionych (Dz.Urz.Woj.Sla z 2010r. Nr 262 poz. 4180). 

2.  Do wniosków o udzielenie ulgi złożonych do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się przepisy 
uchwały, o której mowa w ust. 1.

§ 15. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisła. 

§ 16. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz publikacji w Biuletynie 
Informacji Publicznej Gminy Wisła. 

§ 17. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego, jednak nie wcześniej niż 1 lipca 2014 roku.  

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Wisła

Janusz Podżorski
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……………………………………….  
Imię i Nazwisko  
 
……………………………………….  
Miejsce zamieszkania  
 
……………………………………….  
PESEL / NIP  
 
 

OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM 
 
W związku ze złożonym wnioskiem z dnia ...................... w sprawie udzielenia ulgi w formie   
 
............................................................................................................................................................. 
 
informuję że przyczyną ubiegania się o ulgę w spłacie zobowiązań cywilnoprawnych jest: 
 
............................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................. 
 
W związku z powyższym oświadczam o stanie majątkowym: 
 
I . SYTUACJA MATERIALNA STRONY  
 
1. Wysokość dochodów własnych netto (liczona jako średnia arytmetyczna za okres 3 ostatnich 
miesięcy) 
 
a) z działalności gospodarczej ………………………………………………………..……………………............ 
 
b) ze stosunku pracy  ………………………………………………………..……………………............  
 
c) z gospodarstwa rolnego  ………………………………………………………..……………………............  
 
d) emerytura/renta ………………………………………………………..……………………............ 
 
e) zasiłek dla bezrobotnych  ………………………………………………………..……………………............  
 
f) zasiłek z opieki społecznej ………………………………………………………..……………………............ 
 
g) z tyt. umów zlecenia itp.  ………………………………………………………..……………………............ 
 
h) alimenty  ………………………………………………………..……………………............ 
 
i) z najmu i dzierżawy  ………………………………………………………..……………………............ 

Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/562/2014

Rady Miasta Wisła

z dnia 27 marca 2014 r.
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j) dodatek mieszkaniowy  
i energetyczny  ………………………………………………………..……………………............ 
 
k) Inne  ………………………………………………………..……………………............ 
 
2. Źródło utrzymania w przypadku pozostawania bez pracy  
(w przypadku utrzymywania przez osoby trzecie podać wielkość pomocy)  
 
............................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................. 
 
 
3. Łączna wysokość dochodów osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym  
(liczona jako średnia arytmetyczna za okres 3 ostatnich miesięcy)  
 
Liczba osób: ………………………………………………………..……………………............ 
 
a) z działalności gospodarczej ………………………………………………………..……………………............ 
 
b) ze stosunku pracy  ………………………………………………………..……………………............  
 
c) z gospodarstwa rolnego  ………………………………………………………..……………………............  
 
d) emerytura/renta ………………………………………………………..……………………............ 
 
e) zasiłek dla bezrobotnych  ………………………………………………………..……………………............  
 
f) zasiłek z opieki społecznej ………………………………………………………..……………………............ 
 
g) z tyt. umów zlecenia itp.  ………………………………………………………..……………………............ 
 
h) alimenty  ………………………………………………………..……………………............ 
 
i) z najmu i dzierżawy  ………………………………………………………..……………………............ 
 
j) dodatek mieszkaniowy  
i energetyczny  ………………………………………………………..……………………............ 
 
k) Inne  ………………………………………………………..……………………............ 
 
4. Ilość osób pozostających na utrzymaniu strony  
(w tym ilość uczących się, należy podać wiek dzieci i rodzaj szkoły, do której uczęszczają) 
 
.......................................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................................... 
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5. Posiadany majątek  
 
a) NIERUCHOMOŚCI (powierzchnia, udział % we własności) 
 

Dom jednorodzinny   ……………………………… …………….………….......... 
 
Mieszkanie spółdzielcze  ……………………………… …………….………….......... 
 
Mieszkanie spółdzielcze własnościowe ……………………………… …………….………….......... 
 
Mieszkanie komunalne  ……………………………… …………….………….......... 
 
Mieszkanie własne  ……………………………… …………….………….......... 
 
Działka budowlana  ……………………………… …………….………….......... 
 
Lasy ……………………………… …………….………….......... 
 
Gospodarstwo rolne ……………………………… …………….………….......... 
 
Inne nieruchomości nie ujęte wyżej  ……………………………… …………….………….......... 

 
b) ŚRODKI TRANSPORTOWE (rocznik, marka, nr rejestracyjny) 
 

Samochody  ciężarowe  ……………………………………………………..……………….…….………...………............... 
 
.......................................................................................................................................................... 
 
Samochody osobowe …………………………………………………………………..…............................................. 
 
.......................................................................................................................................................... 
 
Inne np. przyczepy, autobusy, traktory, motocykle ....…………………..…............................................. 
 
.......................................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................................... 

 
c) INNE SKŁADNIKI MAJĄTKU (np. posiadane oszczędności,  udziały,  akcje, ruchomości) 
........................................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................................... 
 
 
6. Wysokość stałych opłat 
 
Czynsz …………………………………………………………………………….……................. 
 
Energia elektryczna  …………………………………………………………………………….……................. 
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Gaz / CO  …………………………………………………………………………….……................. 
 
Wydatki na naukę w szkołach  …………………………………………………………………………….……................. 
 
Inne ( podać jakie) …………………………………………………………………………….……................. 
 
 
II. INNE OKOLIOCZNOŚCI MAJĄCE WPŁYW NA SYTUACJĘ MATERIALNĄ STRONY  
(np. status bezrobotnego, wiek, choroba, wypadek, klęski żywiołowe, zdarzenia losowe)  
 
............................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................. 
 
III. UWAGI  
( np. posiadane zaległości –wyszczególnienie z jakich tytułów i na jaką kwotę)  
 
............................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................. 
 
 
IV. INNE DOWODY 
............................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................. 
 
V. ZAŁĄCZNIKI 
1) kserokopie rachunków/faktur dotyczące opłat wskazanych w punkcie I.6 
 
2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Oświadczam, że zostałem pouczony, iż podanie nieprawdziwych danych w oświadczeniu lub zatajenie 
informacji mających znaczenie dla udzielenia ulgi w spłacie zobowiązań cywilnoprawnych może 
spowodować poniesienie przez wnioskodawcę odpowiedzialności cywilnej lub karnej.  
 
 
 
 

……………………………………… ……………………………………… 
Data Czytelny Podpis Wnioskodawcy 
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UCHWAŁA NR XXXVI/563/2014
RADY MIASTA WISŁA

z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie oraz ustanowienia zabezpieczenia jej zwrotu w związku z realizacją przedsięwzięcia 
"Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła – etap III: Przyłącza 

kanalizacyjne cz. 2"

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 
2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst 
jednolity: Dz.U. 2013 poz. 885 z późn. zm.), po konsultacjach społecznych z mieszkańcami przeprowadzonych 
w trybie §3 ust. 1 pkt 5 Uchwały Nr XXI/325/2012 Rady Miasta Wisły z dnia 25 października 2012 r.w sprawie 
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2012r. poz. 4981 z późn. 
zm.)

Rada Miasta Wisła 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 
Zaciąga się pożyczkę w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
w wysokości 234.026,00 PLN (słownie złotych: dwieście trzydzieści cztery tysiące dwadzieścia sześć 00/100), 
w związku z realizacją przedsięwzięcia "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji 
Wisła – etap III: Przyłącza kanalizacyjne cz. 2", z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 
lat 2014 i 2015. 

§ 2. 

1. Wypłata pożyczki nastąpi w transzach: 

1) w roku 2014 w łącznej kwocie 222.325,00 PLN, 

2) w roku 2015 w łącznej kwocie 11.701,00 PLN.

2.  Spłata pożyczki wraz z odsetkami będzie następować w ratach w okresie od 2015 roku do 2017 roku 
z dochodów własnych gminy.

§ 3. 
Upoważnia się Burmistrza Miasta Wisła do: 

1) zawarcia umowy pożyczki z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie. 

2) ustanowienia zabezpieczenia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w formie weksla własnego "in blanco" z klauzulą "bez protestu" wraz z deklaracją wekslową.

§ 4. 
Powierza się wykonanie uchwały Burmistrzowi Miasta Wisła. 

§ 5. 
Uchwała podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wisła i ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Miejskim w Wiśle. 
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§ 6. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Wisła

Janusz Podżorski

Id: FAF72082-BE9F-4123-9CCC-2FDC304C6D7C. Podpisany Strona 2Id: EE267F5E-D1FD-4C01-9E49-AEA095657198. Podpisany Strona 88



UCHWAŁA NR XXXVI/564/2014
RADY MIASTA WISŁA

z dnia 27 marca 2014 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2014

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz.U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 212 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(tekst jednolity Dz.U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), po konsultacjach społecznych z mieszkańcami 
przeprowadzonych w trybie §3 ust. 1 pkt 5 Uchwały Nr XXI/325/2012 Rady Miasta Wisły z dnia 25 października 
2012 r.w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami (Dz.Urz.Woj.Sla. 
z 2012 poz. 4981)

Rada Miasta Wisła 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 

W uchwale Nr XXXIII/505/2013 Rady Miasta Wisła z 19 grudnia 2013 r.  Uchwała Budżetowa na rok 2014 (Dz. 
Urz. Woj. Sla. z 2013 r. poz. 7912), wprowadza się następującą zmianę: w § 6 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) pozostałych kredytów i pożyczek: 550.000,00 PLN, w tym: 

a) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów: 0 PLN,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu: 550.000,00 PLN,”.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisła. 

§ 3. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz publikacji w Biuletynie 
Informacji Publicznej Gminy Wisła. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Miasta 
Wisła

Janusz Podżorski
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UCHWAŁA NR XXXVI/565/2014
RADY MIASTA WISŁA

z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie w związku z realizacją przedsięwzięcia "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji 

sanitarnej w aglomeracji Wisła – etap III: Przyłącza kanalizacyjne cz. 2"

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. 
2013r. poz.594 z późn. zm.)

Rada Miasta Wisła 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1. Wyraża się zgodę na przyjęcie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie, w ramach programu priorytetowego „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz 
podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacji”, w wysokości 234.026,00 PLN (słownie złotych: 
dwieście trzydzieści cztery tysiące dwadzieścia sześć 0/100), z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn: 
„Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap III: Przyłącza kanalizacyjne 
cz. 2”. 

2.  Wypłata dotacji nastąpi w roku 2015.

§ 2. 
Upoważnia się Burmistrza Miasta Wisła do zawarcia umowy dotacji o dofinansowanie przedsięwzięcia, 
o którym mowa w §1. 

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisła. 

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Wisła

Janusz Podżorski
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UCHWAŁA NR XXXVI/566/2014
RADY MIASTA WISŁA

z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Wisła                    
na okres od 1.05.2014r. do 30.04.2015 r.

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

§ 1. 1. Na terenie Miasta Wisła zatwierdza się taryfę dla zbiorowego odprowadzania ścieków do urządzeń 
kanalizacyjnych eksploatowanych przez Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Ustroniu na okres od 01.05.2014 r. do 30.04.2015 r. 

2. Taryfa stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisła. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014 roku. 

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

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Wisła

Janusz Podżorski
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UCHWAŁA NR XXXVI/567/2014
RADY MIASTA WISŁA

z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Wisła do złożenia wniosku aplikacyjnego do Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. Opracowanie 

dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 
w aglomeracji Wisła – etap IV”

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. 
poz. 645.)

Rada Miasta Wisła 
uchwala, co następuje:

§ 1. 

Upoważnia się Burmistrza Miasta Wisła do złożenia, w imieniu Gminy Wisła, wniosku aplikacyjnego, którego 
przedmiotem będzie przedsięwzięcie pn.  Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa sieci 
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap IV”, w ramach naboru prowadzonego w trybie 
konkursowym o dofinansowanie z Funduszu Spójności w obrębie Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (konkurs nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014). 

§ 2. 

W przypadku uzyskania dofinansowania, przyjmuje się do realizacji przedsięwzięcie pn.  Opracowanie 
dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 
 w aglomeracji Wisła - etap IV”. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisła. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Miasta 
Wisła

Janusz Podżorski
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UCHWAŁA NR XXXVI/568/2014
RADY MIASTA WISŁA

z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2013 rok.

Na podstawie art.18 ust 1 oraz art.7 ust1 pkt 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645.) oraz art. 11 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
narkomanii (Dz. U. Nr 179 poz. 1485 z 2005 r. ze zmianami)

Rada Miasta Wisła 
uchwala, co następuje:

§ 1. 

Przyjąć raport z wykonania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2013 rok stanowiący załącznik 
do uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisła. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w biuletynie informacji publicznej Gminy 
Miejskiej Wisła. 

Przewodniczący Rady Miasta 
Wisła

Janusz Podżorski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/568/2014 

Rady Miasta Wisła 

z dnia 27 marca 2014 r. 

Raport z wykonania Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2013 rok 

Rozdział 1

 W 2013 roku na zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii Gmina Wisła zaplanowała kwotę 15.500,00 
zł wydatkowano kwotę 14.080,20zł 

 Zgodnie z programem Przeciwdziałania Narkomanii w 2013 roku na realizację poszczególnych zadań 
wydatkowano następujące środki finansowe: 

1 prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych 4.986,65
2 zakup wydawnictw informacyjnych i edukacyjnych 1.258,55
3 realizacja szkolnych programów profilaktycznych 1.875,00
4 realizacja środowiskowych programów profilaktycznych 5.960,00
 RAZEM 14. 080,20

Rozdział 2

 Wykaz zadań ujętych w programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok wraz z uwzględnieniem 
wskaźników realizacji. 

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

nr 
zadania opis wskaźniki informacja z realizacji 

1 

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

liczba zamieszczonych informacji 
- 2 

informacje o dostępnych 
miejscach pomocy wywieszono 
na tablicy ogłoszeń 

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

nr 
zadania opis wskaźniki informacja z realizacji 

1 
Zapewnienie możliwości korzystania z pomocy zespołu 
informacyjno - konsultacyjnego ds. rozwiązywania 
problemów rodziny 

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

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

 3) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie 
rozwiązywania problemów narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie zajęć 
pozalekcyjnych oraz pozalekcyjnych zajęć sportowych. 

nr 
zadania opis wskaźniki informacja o realizacji 

1 realizacja szkolnych programów 
profilaktycznych, 

ilość przeprowadzonych 
programów - 6 edycja 
liczba uczestników - 280 

Spotkanie edukacyjne z zakresu przeciwdziałania narkomanii 
dla rodziców -  rodzice( 120) i uczniowie Gimnazjum (30)
Spektakl profilaktyczny „Zalogowany„ dla uczniów szkół 
podstawowych - (130) 

2 

realizacja środowiskowych programów 
profilaktycznych, w tym również 
spotkań i imprez o charakterze 
informacyjno-edukacyjnym 

ilość przeprowadzonych 
programów -2 
uczestniczących ok. 120 

Pedagogizacja rodziców w ramach zebrań w szkołach - przy 
udziale KPP w Cieszynie, imprezy o charakterze 
informacyjno- edukacyjnym w ramach organizacji 
„Tygodnia Zdrowia'', spotkanie profilaktyczne z młodzieżą. 

3 
Dofinansowanie szkolnych programów 
profilaktycznych w części dotyczącej 
zagospodarowania czasu wolnego dzieci 

ilość przeprowadzonych 
godzin zajęć - 188 ilość 
uczestników zajęć - 226 

Zajęcia realizowane Zespole Szkół nr 1, SP-5, SP3 
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i młodzieży, organizację zajęć 
pozalekcyjnych i zajęć wakacyjnych 

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

nr 
zadania opis wskaźniki informacja o realizacji 

4.1 

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

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

nie udzielano świadczeń, 
o pomoc nie zwróciła się żadna 
osoba 

 Wnioski i efekty realizacji zadań: 

 1) Zadania zapisane w Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok były realizowane zgodnie 
z założeniami. 

 2) Efektem realizacji programu jest zwiększenie liczby działań na rzecz zagospodarowania czasu wolnego 
dzieci i młodzieży przeprowadzono 288 godz. różnych zajęć, zwiększenie poziomu wiedzy dzieci i młodzieży 
a także rodziców o szkodliwości używania substancji psychoaktywnych, rozpoznawania objawów zażywania 
narkotyków dostępnych środkach diagnozy. Zadanie związane z podwyższeniem poziomu wiedzy nt. szkodliwego 
działania substancji psychoaktywnych stało się również ważnym elementem organizowanego w 2013 roku 
„Tygodnia Zdrowia”

 3) Wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych na realizację programu było zgodne z obowiązującym 
planem finansowym.
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UCHWAŁA NR XXXVI/569/2014
RADY MIASTA WISŁA

z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych za 2013 rok.

Na podstawie art.18 ust 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, 
zm. poz. 645.)

Rada Miasta Wisła 
uchwala, co następuje:

§ 1. 

Przyjąć sprawozdanie z wykonania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
za 2013 rok stanowiące załącznik do uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisła. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w biuletynie informacji publicznej Gminy 
Miejskiej Wisła. 

Przewodniczący Rady Miasta 
Wisła

Janusz Podżorski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/569/2014 

Rady Miasta Wisła 

z dnia 27 marca 2014 r. 

Sprawozdanie z wykonania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
za 2013 rok. 

Rozdział 1

 W 2013 roku na zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych Gmina Wisła 
zaplanowała kwotę 694.500,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 584.529,85 

 Zgodnie z programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2013 roku na realizację 
poszczególnych zadań wydatkowano następujące środki finansowe 

 opis zadania plan wydatki % 
realizacji 

1 działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 32.300,00 23.198,00 71,80

2 zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych od alkoholu 1.500,00 182,20 12,10

3 

powołanie i prowadzenie zespołu informacyjno-konsultacyjnego ds. 
Rozwiązywania Problemów Rodziny 
pomoc finansowa dla powiatu na prowadzenie powiatowego ośrodka 
wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie 

246.550,00 

10.000,00 

193.097,53 

9.690,00 

78,30 

96,90

4 prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej - programy 
profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz dla rodziców, 27.950,00 20.643,70 73,80

5 

dofinansowanie szkolnych programów profilaktycznych w części dotyczącej 
zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez przedłużenie 
pracy świetlic szkolnych oraz organizację zajęć pozalekcyjnych w tym 
organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych, realizacja programów 
profilaktycznych w szkołach podstawowych i gimnazjum 

155.100,00 140.385,24 90,50 

6 

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

100.000,00 78.825,21 78,80 

7 prowadzenie akcji dożywiania dzieci w szkołach 45.000,00 45.000,00 100,00 
8 organizacja kolonii letniej 55.450,00 52.772,97 95,20 
9 dofinansowanie zielonych szkół 7.900,00 7.900,00 100,00 

10 

wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych (Pomoc finansowa dla Miasta 
Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania 
Problemom Alkoholowym, dotacja dla Chrześcijańskiej Fundacji "ELIM")

12.750,00 12.750,00 100,00 

11 interwencja w związku z naruszeniem zakazów określonych w art.13' 
i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości 0,00 0,00 0,00 

 RAZEM 694.500,00 584.529,85  

Rozdział 2

 Wykaz zadań ujętych w programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok wraz 
z uwzględnieniem wskaźników realizacji. 

 1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu 

nr 
zadania opis wskaźniki informacja z realizacji 
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1 

Współpraca z instytucjami 
i organizacjami  prowadzącymi 
działania w zakresie terapii 
i rehabilitacji osób uzależnionych 
w tym z publicznymi 
i niepublicznymi zakładami opieki 
zdrowotnej w tym również 
szkolenia przedstawicieli różnych 
zawodów 

liczba udzielonych porad, 
konsultacji, świadczeń - 
7 osób z terenu Wisły korzystało 
z pomocy Poradni Leczenia 
Uzależnień w Skoczowie 

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

2 Pokrywanie kosztów dojazdu do 
poradni leczenia uzależnień 

liczba osób korzystających 
z dofinansowania - 4 osób 

Zainteresowane osoby korzystały 
z pomocy w Poradni leczenia Uzależnień 
w Skoczowie 

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

 a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie 

nr 
zadania opis wskaźniki informacja z realizacji 

1 
Funkcjonowanie zespołu 
informacyjno-konsultacyjnego ds. 
rozwiązywania problemów rodziny, 

Zadanie realizowane przez MOPS - 
z pomocy świadczonej przez 
pracowników zespołu skorzystało 
509 osób 

zespół działał w 5 osobowym składzie: 
- 2 psychologów 
- specjalista pracy z rodziną 
- prawnik 
- pracownik socjalny 

2 

Realizacja zadań wynikających 
z programu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie współpraca 
w tym zakresie z innymi 
instytucjami, organizacjami 
i jednostkami samorządu 
terytorialnego oraz udzielanie 
pomocy finansowej na realizację 
zadań związanych 
z przeciwdziałaniem przemocy 
w rodzinie w tym dotacja na 
prowadzenie powiatowego ośrodka 
wsparcia dla osób dotkniętych 
przemocą w rodzinie 

Pomoc dla powiatowego ośrodka 
wsparcia dla osób dotkniętych 
przemocą w rodzinie 

z pobytu w ośrodku nie korzystał żaden 
mieszkaniec Wisły 

3 

Funkcjonowanie Komisji 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych 
- prowadzenie akcji informacyjnych 
i edukacyjnych, 
- prowadzenie interwencji oraz 
postępowań o zastosowanie 
obowiązku leczenia odwykowego, 
- kierowanie na badanie do biegłego 
psychologa i psychiatry w celu 
oceny stopnia uzależnienia do 
alkoholu 
- prowadzenie kontroli punktów 
sprzedaży napojów alkoholowych 
- współpraca z MOPS oraz innymi 
instytucjami i organizacjami a także 
jednostkami samorządu 
terytorialnego 

Liczba posiedzeń komisji -16 
liczba wydanych postanowień -315 
liczba osób wezwanych na 
posiedzenia komisji 39 
skierowanych do biegłego-14 
liczba przeprowadzonych 
interwencji - 28 
liczba wszczętych postępowań -28 
liczba wniosków skierowanych do 
sądu - 14 
- 
- 

Komisja w 2013 roku działała 
w 5 osobowym składzie 

 3) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów 
alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, 
a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-
wychowawczych i socjoterapeutycznych. 
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nr 
zadania opis wskaźniki informacja o realizacji 

1. 

 Realizacja programów 
profilaktycznych, w tym realizacja 
programów z zakresu 
przeciwdziałania przemocy oraz 
środowiskowych programów 
profilaktycznych 

ilość przeprowadzonych 
programów - 3 liczba uczestników 
- ok. 300 
2 - pedagogizacje rodziców 

 Zajęcia warsztatowe i koncert 
profilaktyczny, spektakle profilaktyczne 
dla uczniów w ramach organizacji 
tygodnia zdrowia

2.  Realizacja szkolnych programów 
profilaktycznych 

ilość przeprowadzonych 
programów - 10 liczba 
uczestników - ok. 900 
2 - pedagogizacje rodziców 

 Zajęcia warsztatowe i koncert 
profilaktyczny w Gimnazjum, spektakle 
profilaktyczne dla uczniów klas I-III 
i IV-VI

3 

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

liczba przeprowadzonych zajęć -
812 godzin zajęć liczba, średnia 
frekwencja -22 

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

4 

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

w ramach realizacji zadania 
doposażono place zabaw 
i wykonano przeglądy na placach 
zabaw, przystąpiono do 
modernizacji placu zabaw przy 
Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
nr 2 w Wiśle 

Modernizacja plac zabaw w ramach 
programu „Radosna Szkoła”

5 
Prowadzenie działalności 
informacyjnej, edukacyjnej 
i integracyjno-rekreacyjnej 

przeprowadzono rozgrywki Ligi 
„6”

Spotkania realizowane przez MOPS przy 
udziale pracowników zespołu ds. 
rozwiązywania problemów rodziny 

6 Prowadzenie akcji dożywiania 
dzieci w szkołach 

liczba dzieci korzystających 
z dożywiania - 64 liczba wydanych 
posiłków 7671 

świadczenia realizowane przez MOPS 

7 Organizacja kolonii letniej 
i dofinansowanie zielonych szkół 

liczba dzieci uczestniczących 
w kolonii - 40 
3 zielone szkoły - 60 uczestników 
(SP1,SP2,SP5)

Zorganizowano 1 turnus kolonii letniej 
w Mielnie

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

nr 
zadania opis wskaźniki informacja o realizacji 

1. 

 Współpraca z instytucjami 
stowarzyszeniami i osobami 
fizycznymi prowadzącymi 
działalność w zakresie 
rozwiązywania problemów 
alkoholowych np. organizacji dni 
trzeźwości 

 ilość podpisanych umów - 1 ilość 
osób objętych działaniami - 
wyszczególniono w rubryce obok 

 Chrześcijańska Fundacja ELIM - 
organizacja cyklu 3-dniowych spotkań 
dla osób uzależnionych i ich rodzin, 
każdorazowo wzięło w nich udział około 
50 osób z terenu miasta Wisły

2. 

 Współpraca z innymi jednostkami 
samorządu terytorialnego w celu 
realizacji zadań pomocy osobom 
uzależnionym i członkom ich rodzin 
w tym także udzielenie dotacji dla 

 ilość 
 Do Ośrodka Przeciwdziałania 
Problemom Alkoholowym przewieziono 
60 osób;
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Gminy Bielsko- Biała na 
dofinansowanie funkcjonowania 
Ośrodka Przeciwdziałania 
Problemom Alkoholowym 
w Bielsku-Białej 

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

nr 
zadania opis wskaźniki informacja o realizacji 

1 

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

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

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

 Wnioski: 

 1) Zadania zapisane w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok były 
realizowane zgodnie z założeniami. 

 2) Wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych na realizację programu było zgodne z obowiązującym 
planem finansowym. Niewykorzystanie wszystkich środków finansowych przeznaczonych na realizację 
poszczególnych zadań wynikało z wprowadzonych oszczędności lub nie podjęcia działań w pełnym zakresie
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UCHWAŁA NR XXXVI/570/2014
RADY MIASTA WISŁA

z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r. 
 przyjętego uchwałą Nr XXXII/496/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 28 listopada 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. 2013 r., 
poz. 594, zm. poz. 645.) w związku z art 41 ust.1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. Nr 70 poz. 473 z 2007 roku ze zmianami)

Rada Miasta Wisła 
uchwala, co następuje:

§ 1. 

Wprowadzić w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok 
stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXII/496/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 28 listopada 2013 r. następujące 
zmiany: 

1) W Rozdziale 2. „Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy 
psychospołecznej i prawnej w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.” zmienić treść zadania 1,2 
i 3 które otrzymuje brzmienie: 

nr zadania Opis realizator zakładane cele nakłady na 
realizację zadania 

1. 
 Funkcjonowanie zespołu informacyjno- 
konsultacyjnego ds. rozwiązywania problemów 
rodziny 

 Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

 zwiększenie dostępności pomocy 
psychologicznej, socjalnej, prawnej 
oraz organizacja grup 
samopomocowych w zależności od 
potrzeb środowiska 

2. 

 Realizacja zadań wynikających z programu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 
współpraca w tym zakresie z innymi instytucjami, 
organizacjami i jednostkami samorządu 
terytorialnego oraz udzielanie pomocy finansowej 
na realizację zadań związanych 
z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w tym 
dotacja na prowadzenie powiatowego ośrodka 
wsparcia dla osób dotkniętych przemocą 
w rodzinie 

 Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

 zwiększenie dostępności pomocy 
terapeutycznej w tym zwiększenie 
liczy osób uczęszczających na 
terapię

208.400,00 
oraz 10.000,00 na 
pomoc finansową 
dla Powiatu 
Cieszyńskiego 

3. 

Funkcjonowanie Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz zatrudnienie 
pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów 
alkoholowych 
- prowadzenie akcji informacyjnych, 
edukacyjnych, 
- prowadzenie interwencji oraz postępowań 
o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego, 
- kierowanie na badanie do biegłego psychologa 
i psychiatry w celu oceny stopnia uzależnienia od 
alkoholu, 
- kierowanie wniosków do sądu o zastosowanie 
obowiązku leczenia odwykowego 
- prowadzenie kontroli punktów sprzedaży 
napojów alkoholowych 
- współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej oraz innymi instytucjami 
i organizacjami a także jednostkami samorządu 
terytorialnego 

Urząd Miejski 
Referat 
Organizacyjny / 
Referat Spraw 
Obywatelskich 
i Obronnych 

- zwiększenie świadomości 
społecznej nt. szkodliwości 
alkoholu 
- zwiększenie dostępności różnych 
form specjalistycznej pomocy dla 
osób uzależnionych i członków ich 
rodzin 
- ograniczenie dostępności 
alkoholu dla dzieci i młodzieży 
poprzez zwiększenie liczby 
kontroli punktów sprzedaży 
napojów alkoholowych 

 74.170,00

2) w Rozdziale 3. „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie 
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pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących 
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.” zmienić treść zadania 4 i 
5, które otrzymuje brzmienie: 

„

nr 
zadania Opis realizator zakładane cele 

nakłady na 
realizację 
zadania 

4. 

Przygotowanie bazy do prowadzenia 
pozalekcyjnych zajęć sportowych 
remont boisk i obiektów sportowych, 
doposażenie i naprawa już istniejących 
placów zabaw, budowa nowych boisk 
i placów zabaw współpraca w tym zakresie 
z innymi jednostkami samorządu 
terytorialnego w tym przystąpienie do 
programu "Radosna Szkoła"

 Urząd Miejski 
Referat RGŚ/ 
Miejski Zespół 
Ekonomiczno- 
Administracyjny 
Szkół, placówki 
oświatowe 

 stworzenie atrakcyjnych miejsc do 
aktywnego wypoczynku i spędzania 
czasu wolnego przez dzieci i młodzież 

 187.0000,00 

5. 

 Prowadzenie działalności informacyjnej, 
edukacyjnej i integracyjno-rekreacyjnej, 
w tym zatrudnienie koordynatora zajęć 
sportowo-rekreacyjnych 

Urząd Miejski 
Referat OR/ PTKiS 
Miejski Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej, zespół 
informacyjno- 
konsultacyjny ds. 
rozwiązywania 
problemów rodziny 

 poszerzenie oferty zajęć dla dzieci 
i młodzieży, a także osób dorosłych 
w zakresie edukacji, integracji 
i rekreacji, jako alternatywnej metody 
spędzania czasu wolnego, organizacja 
środowiskowych imprez 
profilaktyczno- sportowych 

58.529,55 
(Urząd Miejski, 

Referat 
OR/PTKiS)

MOPS w ramach 
środków 

zaplanowanych na 
funkcjonowanie 

zespołu ds. 
rozwiązywania 

problemów 
rodziny. 

”.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisła. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Miasta 
Wisła

Janusz Podżorski
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UCHWAŁA NR XXXVI/571/2014
RADY MIASTA WISŁA

z dnia 27 marca 2014 r.

zmieniająca uchwałę Nr XI/146/2011 Rady Miasta Wisła z 27 października 2011 r. w sprawie określenia 
wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa 

oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz.U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz art. 47 §4a ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. 2012 r. Nr 125, poz. 749 z późn. zm.), po 
konsultacjach społecznych z mieszkańcami przeprowadzonych w trybie §3 ust. 1 pkt 5 uchwały nr 
XXI/325/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania 
konsultacji społecznych z mieszkańcami (Dz.Urz.Woj.Sla. z 2012 poz. 4981 z późn. zm.), mając na uwadze 
art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych (tekst jednolity Dz.U. 2011 r. Nr 197 poz. 1172 z późn. zm.), 

Rada Miasta Wisła 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 

W uchwale Nr XI/146/2011 Rady Miasta Wisła z 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, wprowadza się następującą zmianę: 
do § 2 ust. 2 po pkt. 39 dodaje się pkt. 40 w brzmieniu:: 

„40) Przedsiębiorstwo Inwestycyjne "DEJA" Spółka Jawna (legitymująca się wpisem do Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem 0000340301) – dla obiektu "Tęczowe Wzgórza" w Wiśle, przy ul. 
Miłej 2 (wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów hotelarskich).”.

§ 2. 

Powierza się wykonanie uchwały Burmistrzowi Miasta Wisła. 

§ 3. 

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

§ 4. 

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

Przewodniczący Rady Miasta 
Wisła

Janusz Podżorski
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UCHWAŁA NR XXXVI/572/2014
RADY MIASTA WISŁA

z dnia 27 marca 2014 r.

ogłaszająca jednolity tekst uchwały XLII/512/2010 Rady Miasta Wisła z dnia z dnia 25 lutego 2010 r. 
w sprawie ustalenia regulaminu porządkowego terenu Parku im. Stanisława Kopczyńskiego, Placu 

Bogumiła Hoffa, ulicy Pawła Stellera i ulicy 1 Maja - od skrzyżowania z ulicą Olimpijską do 
skrzyżowania z ul. Bolesława Prusa

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 
15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 594). 

Rada Miasta Wisła 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1. Ogłasza się jednolity tekst uchwały XLII/512/2010 Rady Miasta Wisła z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie 
ustalenia regulaminu porządkowego terenu Parku im. Stanisława Kopczyńskiego, Placu Bogumiła Hoffa, ulicy 
Pawła Stellera i ulicy 1 Maja - od skrzyżowania z ulicą Olimpijską do skrzyżowania z ul. Bolesława Prusa (Dz. 
Urz. Woj. Sla. z 2010 r. Nr 53 poz. 820). 

2.  Ogłoszenie tekstu jednolitego nastąpi w formie obwieszczenia Rady Miasta Wisła, które stanowi załącznik 
do niniejszej uchwały. 

3.  Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 2. 

Powierza się wykonanie uchwały Burmistrzowi Miasta Wisła. 

§ 3. 

Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wisła. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Wisła

Janusz Podżorski
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OBWIESZCZENIE NR 1/2014
RADY MIASTA WISŁA

z dnia 27 marca 2014 r.

Ogłoszenie jednolitego tekstu Uchwały Nr XLII/512/2010 Rady Miasta Wisła z dnia 25 lutego 2010 r. 
w sprawie ustalenia regulaminu porządkowego terenu Parku im. Stanisława Kopczyńskiego, Placu 

Bogumiła Hoffa, ulicy Pawła Stellera i ulicy 1 Maja - od skrzyżowania z ulicą Olimpijską do 
skrzyżowania z ul. Bolesława Prusa

1. Na podstawie art.16 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172 z późń. zm.) ogłasza się 
w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XLII/512/2010 Rady Miasta Wisła 
z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu porządkowego terenu Parku im. Stanisława 
Kopczyńskiego, Placu Bogumiła Hoffa, ulicy Pawła Stellera i ulicy 1 Maja - od skrzyżowania z ulicą 
Olimpijską do skrzyżowania z ul. Bolesława Prusa (Dz.Urz.Woj.Sla. z 2010 r. Nr 53 poz. 820), 
z uwzględnieniem: 

1) zmian objętych obwieszczeniem Nr 3/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 27 czerwca 2013 r., 
opublikowanym w dniu 4 lipca 2013 r. (Dz.Urz.Woj.Sla z 2013 r. poz. 4751); 

2) zmian wprowadzonych uchwałą Nr XXXI/472/2013 Rady Miasta Wisła z 31 października 2013 r. 
zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu porządkowego terenu Parku im. Stanisława 
Kopczyńskiego, Placu Bogumiła Hoffa, ulicy Pawła Stellera i ulicy 1 Maja - od skrzyżowania z ulicą 
Olimpijską do skrzyżowania z ul. Bolesława Prusa (Dz.Urz.Woj.Sla. z 2013 r. poz. 6648), która weszła 
w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

2. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Przewodniczący Rady Miasta 
Wisła

Janusz Podżorski

Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/572/2014

Rady Miasta Wisła

z dnia 27 marca 2014 r.
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UCHWAŁA NR XLII/512/2010
RADY MIASTA WISŁA

z dnia 25 lutego 2010 r.

w sprawie ustalenia regulaminu porządkowego terenu Parku im. Stanisława Kopczyńskiego, Placu 
Bogumiła Hoffa, ulicy Pawła Stellera i ulicy 1 Maja - od skrzyżowania z ulicą Olimpijską do 

skrzyżowania z ul. Bolesława Prusa 
(tekst jednolity z dnia 27 marca 2014 r.)

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt , 11 i 14, art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz ust. 3 i 4 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594)

Rada Miasta Wisła 
uchwala co następuje: 

§ 1. 

Ustalić regulamin porządkowy terenu parku im. Stanisława Kopczyńskiego, placu Bogumiła Hoffa, ulicy 
Pawła Stellera i ulicy 1 Maja - od skrzyżowania z ulicą Olimpijską do skrzyżowania z ul. Bolesława Prusa 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisła. 

§ 3. 

Traci moc uchwała Rady Miasta Wisła nr XVII/218/2008 z dnia 28 lutego 2008r w sprawie ustalenia 
Regulaminu porządkowego Parku im. Stanisława Kopczyńskiego, Placu Bogumiła Hoffa, ulicy 1 Maja - od 
skrzyżowania z ulicą Olimpijską do skrzyżowania z ul. Bolesława Prusa i ulicy Pawła Stellera. 

§ 4. 

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

§ 5. 

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

  

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Wisła

Janusz Podżorski

Załącznik do Obwieszczenia Nr 1/2014

Rady Miasta Wisła

z dnia 27 marca 2014 r.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/512/2010 

Rady Miasta Wisła 

z dnia 25 lutego 2010 r. 

Regulamin porządkowy terenu Parku im. Stanisława Kopczyńskiego, Placu Bogumiła Hoffa, ulicy Pawła 
Stellera i ulicy 1 Maja - od skrzyżowania z ulicą Olimpijską do skrzyżowania z ulicą Bolesława Prusa 

§ 1. 

 Teren Parku im. St. Kopczyńskiego, Placu Bogumiła Hoffa, ul. Pawła Stellera i ul. 1 Maja – od skrzyżowania 
z ul. Olimpijską do skrzyżowania z ul. Bolesława Prusa zwany sektorem, stanowi strefę ograniczonego ruchu 
pojazdów i jest przeznaczony głównie dla ruchu pieszych. 

§ 2. 

 W sektorze obowiązuje regulamin określający zasady prowadzenia handlu, usług gastronomicznych 
i rozrywkowych oraz zasady ruchu pojazdów i zachowania osób. 

§ 3. 

1. Podczas kiermaszy, a także innych imprez organizowanych za zgodą Burmistrza Miasta Wisła dopuszcza się 
w sektorze prowadzenie działalności handlowej, usług gastronomicznych lub rozrywkowych na zasadach 
określonych w Uchwale Rady Miasta Wisła w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, 
określenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień w opłatach. 

2.  <uchylono>. 

3.  Zajęcie pasa drogowego w sektorze w celu prowadzenia działalności handlowej, usług gastronomicznych 
lub rozrywkowych odbywa się wyłącznie podczas organizowania kiermaszy na zasadach określonych 
w art. 40 ustawy z dnia 21.03.1998 o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 nr 19, poz.115)

§ 4. 

1. Lokalizacji stoisk handlowych, usługowych i gastronomicznych z uwzględnieniem dróg ewakuacyjnych 
i przeciwpożarowych w sektorze dokonuje inkasent określony w uchwale, o której mowa 
w § 3 ust. 1 niniejszego regulaminu. 

2.  Inkasent wskazuje miejsce i pobiera dzienną opłatę targową w wysokości określonej w uchwale, o której 
mowa w § 3 ust. 1 niniejszego regulaminu. 

3.  Lokalizacji poszczególnych stoisk dla prowadzenia określonej działalności w sektorze dokonuje się 
w godzinach od 8.00 do 11.00. 

4.  Lokalizacji nie można samowolnie zmieniać ani odstępować osobom trzecim. 

5.  W sektorze nie lokalizuje się stoisk, które w zakresie swych usług wykorzystują urządzenia napędzane 
silnikami spalinowymi. 

6.  Możliwe jest uzyskanie karty wjazdowej do sektora dla pojazdu w celu „rozłożenia” stoiska. Wzór karty 
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. Kartę wjazdową wydaje Komendant Straży Miejskiej. 

7.  Stoiska zlokalizowane w sektorze muszą być oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a do 
sprzedaży można wprowadzać artykuły i usługi, których sprzedaży w danych warunkach, nie zabraniają 
przepisy szczególne. 

8.  Prowadzący działalność winni posiadać na stoisku, do wglądu osób kontrolujących, dokumenty wymagane 
przepisami prawa do prowadzenia określonej działalności. 
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9.  Prowadzący działalność ponoszą odpowiedzialność za stan techniczny stoiska, utrzymanie porządku wokół 
stoiska, zapewnienie odpowiednich warunków sanitarnych, przeciwpożarowych i przestrzeganie przepisów bhp 
na stoisku. 

10.  Właściciele stoisk gastronomicznych usytuowanych w sektorze wykorzystujący urządzenia zasilane 
energią elektryczną zobowiązani są do zainstalowania we własnym zakresie podlicznika energii elektrycznej. 

11.1) Lokalizacja na terenach zielonych jakichkolwiek stoisk (w tym miejsc przygotowanych do konsumpcji) 
jest dopuszczona wyłącznie na drewnianych podestach lub innych zaakceptowanych przez inkasenta opłaty 
targowej.

§ 5. 

 Organizowanie występów artystycznych z akompaniamentem muzyki granej lub odtwarzanej z zastosowaniem 
urządzeń wzmacniających może odbywać się w sektorze na terenach stanowiących własność Gminy Wisła po 
uzyskaniu zezwolenia wydanego przez Wiślańskie Centrum Kultury. Zezwolenie winno określać szczegółową 
lokalizację i czas występów artystycznych lub odtwarzanej muzyki. 

§ 6. 

 Uwzględniając charakter i specyfikę planowanego kiermaszu lub imprezy w sektorze, Burmistrz Miasta Wisła 
może wprowadzić ograniczenia dla podmiotów prowadzących działalność handlową, usługi gastronomiczne 
i rozrywkowe w zakresie rodzaju prowadzonej działalności bądź oferowanych towarów i usług. 

§ 7. 

 Prowadzenie działalności z udziałem zwierząt może odbywać się tylko za zgodą Burmistrza Miasta Wisła. 

§ 8. 

 Niestosowanie się do zasad prowadzenia działalności w sektorze może skutkować natychmiastowym 
cofnięciem przydzielonej lokalizacji. 

§ 9. 

1. Dostawa towarów do sklepów, lokali gastronomicznych oraz stoisk handlowych, gastronomicznych 
i usługowych w sektorze odbywa się zgodnie z istniejącą organizacją ruchu wyłącznie przy użyciu pojazdów 
o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, w następujących godzinach: 

1) codziennie: od 20:00 do 11:00, 

2) w soboty i niedziele w okresie Tygodnia Kultury Beskidzkiej: od 22:00 do 11:00.

2.  W sektorze mogą pozostać pojazdy, które są nierozłącznie związane z prowadzeniem działalności 
i posiadają przydzieloną lokalizację. Inne pojazdy po „rozłożeniu” stoiska należy niezwłocznie przemieścić na 
parkingi ogólnodostępne. 

3.  Wjazd do sektora poza godzinami określonymi w ust. 1 jest możliwy wyłącznie po uzyskaniu zgody 
Burmistrza Miasta Wisła i powiadomieniu Straży Miejskiej.

§ 10. 

W sektorze zabrania się : 

1. Wykorzystywanie na stoiskach mienia Gminy Wisła takich jak ławki parkowe, kosze na śmieci, kwietniki. 

2. Rozkładania namiotów, palenia ognisk i biwakowania, 

3. Wchodzenia na scenę i do pomieszczeń służbowych amfiteatru osobom nieupoważnionym. 

1) Dodany przez § 1 uchwały Nr XXXI/472/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmiany 
uchwały nr XLII/512/2010 Rady Miasta Wisła z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu porządkowego 
terenu Parku im. Stanisława Kopczyńskiego, Placu Bogumiła Hoffa, ulicy Pawła Stellera i ulicy 1 Maja - od 
skrzyżowania z ulicą Olimpijską do skrzyżowania z ul. Bolesława Prusa (Dz. Urz. Woj. Sla. z 2013 r. poz. 6648)
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4. Wjazdu do Parku im. Stanisława Kopczyńskiego wszelkich pojazdów za wyjątkiem pojazdów 
wymienionych w § 9 ust. 3, służb porządkowych i pojazdów bez silnika.

§ 11. 

1. Kto nie stosuje się do postanowień wynikających z niniejszego Regulaminu podlega karze grzywny. 

2.  Postępowanie w sprawach o czyny określone w ust.1 toczy się na podstawie przepisów Kodeksu 
Postępowania w Sprawach o Wykroczenia.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/512/2010 

Rady Miasta Wisła 

z dnia 25 lutego 2010 r. 

Wzór karty wjazdowej 
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UCHWAŁA NR XXXVI/573/2014
RADY MIASTA WISŁA

z dnia 27 marca 2014 r.

ogłaszająca jednolity tekst uchwały Nr XLIV/548/2010 Rady Miasta Wisła z dnia 29 kwietnia 2010 r. 
w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasentów, określenia 

wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień w opłacie

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 
15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 594). 

Rada Miasta Wisła 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1. Ogłasza się jednolity tekst uchwały Nr XLIV/548/2010 Rady Miasta Wisła 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 (Dz. Urz. Woj. Sla. z 2010 r. Nr 104, poz. 1709). 

2.  Ogłoszenie tekstu jednolitego nastąpi w formie obwieszczenia Rady Miasta Wisła, które stanowi załącznik 
do niniejszej uchwały. 

3.  Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 2. 

Powierza się wykonanie uchwały Burmistrzowi Miasta Wisła. 

§ 3. 

Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wisła. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Wisła

Janusz Podżorski

Id: BC9EB068-1B5E-4780-8DB8-B23EE5EC7622. Podpisany Strona 1Id: EE267F5E-D1FD-4C01-9E49-AEA095657198. Podpisany Strona 116



OBWIESZCZENIE NR 2/2014
RADY MIASTA WISŁA

z dnia 27 marca 2014 r.

Ogłoszenie jednolitego tekstu Uchwały Nr XLIV/548/2010 Rady Miasta Wisła z 29 kwietnia 2010 r. 
w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasentów, określenia 

wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień w opłacie

1. Na podstawie art.16 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172 z późń. zm.) ogłasza się 
w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XLIV/548/2010 Rady Miasta Wisła 
z 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasentów, 
określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień w opłacie (Dz.Urz.Woj.Sla z 2010 r. Nr 104 poz. 
1709), z uwzględnieniem: 

1)  zmian objętych Obwieszczeniem Nr 4/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 27 czerwca 2013 r. 
opublikowanym w dniu 4 lipca 2013 r. (Dz.Urz.Woj.Sla z 2013 r. poz. 4752); 

2) zmian wprowadzonych uchwałą Nr XXXI/468/2013 Rady Miasta Wisła z 31 października 2013 r. 
zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia 
inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień w opłacie (Dz.Urz.Woj.Sla 
z 2013 r. poz. 6644), która weszła w życie z dniem 29 listopada 2013 r.

2. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Przewodniczący Rady Miasta 
Wisła

Janusz Podżorski

Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/573/2014

Rady Miasta Wisła

z dnia 27 marca 2014 r.
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UCHWAŁA NR XLIV/548/2010
RADY MIASTA WISŁA

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. 

(tekst jednolity z dnia 27 marca 2014 r.)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art . 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz.U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 15 i art.19 pkt 1 lit.a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.) oraz 
art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. 2012 r. poz. 
749 z późn. zm.), mając na uwadze art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 
i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 718)

Rada Miasta Wisła 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających 
osobowości prawnej, w każdym dniu, w którym dokonują sprzedaży na targowiskach. Wskazanie miejsca do 
handlu i poboru opłaty targowej dokonuje inkasent. 

§ 2. 

Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa przez inkasentów. 

§ 3. 

Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie 
z urządzeń targowych oraz usług świadczonych przez zarządcę placu targowego i niezależnie od opłaty za 
zajęcie pasa drogowego 

§ 4. 

Ustala się dzienne stawki opłaty targowej na targowiskach przy ul. Kolejowej (oznaczonych w załączniku nr 2) 
w następujący sposób: 

1. przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, skrzynki, wiadra przez indywidualnych producentów sprzedających 
wytwory swojej produkcji np: masło, sery, śmietana, warzywa i owoce: 4,- zł

2. przy sprzedaży ze stałego stanowiska targowego: 

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

a) typu A: 20,- zł

b) typu B: 20,- zł

2) w każdy poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek przypadający w miesiącach niewskazanych w pkt. 1 

a) typu A: 45,- zł

b) typu B: 40,- zł

3) w pozostałe dni, tj. niewskazane w pkt. 1 i 2: 

a) typu A: 95,- zł

b) typu B: 85,- zł

Załącznik do Obwieszczenia Nr 2/2014

Rady Miasta Wisła

z dnia 27 marca 2014 r.

Id: BC9EB068-1B5E-4780-8DB8-B23EE5EC7622. Podpisany Strona 3Id: EE267F5E-D1FD-4C01-9E49-AEA095657198. Podpisany Strona 118



3. przy sprzedaży ze stoiska, za każdy m2 gruntu zajętego przez handlującego, z zastrzeżeniem ust. 5: 

1) w każdy poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek przypadający w miesiącach: marzec, kwiecień, 
październik, listopad: 2,-zł

2) w każdy poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek przypadający w miesiącach niewskazanych w pkt. 1: 4,- 
zł

3) w pozostałe dni, tj. niewskazane w pkt. 1 i 2: 7,-zł

4. przy sprzedaży z samochodu: 

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

a) o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, za powierzchnię gruntu zajętą przez handlującego, 
z zastrzeżeniem ust. 5: 10,- zł

b) o dopuszczalnej masie powyżej 3,5 t, za powierzchnię gruntu zajętą przez handlującego, 
z zastrzeżeniem ust.5: 10,- zł

2) w każdy poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek przypadający w miesiącach niewskazanych w pkt. 1: 

a) o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, za powierzchnię gruntu zajętą przez handlującego, 
z zastrzeżeniem ust. 5: 20,- zł

b) o dopuszczalnej masie powyżej 3,5 t, za powierzchnię gruntu zajętą przez handlującego, 
z zastrzeżeniem ust.5: 25,- zł

3) w pozostałe dni, tj. niewskazane w pkt. 1 i 2: 

a) o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, za powierzchnię gruntu zajętą przez handlującego, 
z zastrzeżeniem ust. 5: 45,- zł

b) o dopuszczalnej masie powyżej 3,5 t, za powierzchnię gruntu zajętą przez handlującego, 
z zastrzeżeniem ust.5: 55,- zł

5. przy sprzedaży z samochodu i stoiska opłatę targową pobiera się łącznie zgodnie ze stawkami określonymi 
w § 4 ust. 3 i ust. 4. 

6.1) przy sprzedaży w będący dniem ustawowo wolnym od pracy: poniedziałek, wtorek, czwartek lub piątek, 
opłatę targową pobiera się zgodnie ze stawkami obowiązującymi w niedziele bieżącego miesiąca.

§ 5. 

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

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

2) na Placu Hoffa.

2.  Dopuszcza się na Placu Hoffa całoroczną sprzedaż wyrobów twórczości ludowej wskazanych w załączniku 
nr 1.

§ 6. 

1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w miejscach określonych w § 5 niniejszej uchwały przy sprzedaży 
ze stoiska, za każdy m2 powierzchni gruntu zajętego przez handlującego: 

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

1) Dodany przez § 1 ust. 1 uchwały Nr XXXI/468/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 31 października 2013 r. w sprawie 
zmiany uchwały nr XLIV/548/2010 Rady Miasta Wisła 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 (Dz. Urz. Woj. Sla. z 2013 r. poz. 6644)
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b) pozostałych wyrobów rękodzielniczych 20,- zł

c) pozostałych artykułów i usług: 35,- zł, z zastrzeżeniem § 9 ust. 2.

2. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej, przy sprzedaży ze stoiska towarów i usług na ul. 1 Maja od 
skrzyżowania z ul. Prusa do skrzyżowania z ul. Olimpijską, na ul. Stellera i na Pl. Hoffa, z zastrzeżeniem 
ust. 3, poza pasem drogowym, we wszystkie dni roku, również w czasie kiermaszy, za każdy m2 
powierzchni gruntu zajętego przez handlującego 45,- zł

3. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej, przy sprzedaży ze stoiska przy Pl. Hoffa pod arkadami oraz 
wzdłuż ścian muzeum od strony ul. 1 Maja i ul. Stellera w pasie o szerokości 2m (oznaczonym w załączniku 
nr 2), we wszystkie dni roku, również w czasie kiermaszy, za każdy m2 powierzchni gruntu zajętego przez 
handlującego 10,- zł

4. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej, przy sprzedaży ze stoiska na parkingu od ulicy Kolejowej 
(oznaczonym w załączniku nr 2), we wszystkie dni roku, również w czasie kiermaszy, za każdy m2 
powierzchni gruntu zajętego przez handlującego 45,- zł

§ 7. 

Dopuszcza się sprzedaż towarów i usług podczas organizowanych za zgodą Burmistrza Miasta Wisła 
kiermaszy i imprez w określonych lokalizacjach Parku im. Kopczyńskiego (zaznaczonych w załączniku nr 3). 

§ 8. 

Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w miejscach określonych w § 7 w następujący sposób: 

1) przy sprzedaży usług gastronomicznych ze stoiska, za każdy m2 powierzchni gruntu zajętego przez 
handlującego 35,- zł

2) przy sprzedaży napojów alkoholowych ze stoiska, za każdy m2 powierzchni gruntu zajętego przez 
handlującego 45,- zł

2a)2) przy sprzedaży fabrycznie nowych samochodów, za każdy m 2 powierzchni gruntu zajętego przez 
handlującego 5,- zł, 

3) przy sprzedaży artykułów i usług pozostałych ze stoiska, za każdy m2 powierzchni gruntu zajętego przez 
handlującego 22,- zł

§ 9. 

1. Podwyższa się o 20% dzienne stawki opłaty targowej, określone w §6 i §8, w okresie Tygodnia Kultury 
Beskidzkiej. 

2.  Podczas imprez "Piknik Country" i "Święto Miodu" obniża się o 50% dzienną stawkę opłaty targowej, 
o której mowa w § 6 ust. 1 lit. c, przy sprzedaży wyrobów charakterystycznych dla tych imprez, wskazanych 
w załączniku nr 4. 

3.3) Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej za każdy m 2 powierzchni gruntu zajętego przez handlującego na 
zaplecze, tj. miejsce niezbędne do prowadzenia przez niego sprzedaży: 5,- zł.

2) Dodany przez § 1 pkt 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 1 
3) Dodany przez § 1 pkt 3 uchwały, o której mowa w odnośniku 1
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§ 10. 

Przy sprzedaży towarów i usług w innych miejscach poza wymienionymi w § 5, § 6 ust. 2-4 i § 8 niniejszej 
uchwały pobiera się opłatę targową na zasadach i wysokości jak na targowiskach przy ul. Kolejowej. 

§ 11. 

W przypadku gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się 
stawkę wyższą. 

§ 12. 

Dzienna stawka opłaty targowej nie może przekroczyć kwoty z art. 19 ust. 1 lit. a ustawy o podatkach 
i opłatach lokalnych powołanej na wstępie. 

§ 13. 

1. Określa się inkasenta opłaty targowej w miejscach wskazanych w § 4 i § 6 ust. 4 uchwały: Klub Sportowy 
"Wisła-Ustronianka" z siedzibą w Wiśle przy ul. Wyzwolenia 67 (legitymujący się wpisem do Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem 0000171362). 

2.  Ustala się dla inkasenta opłaty targowej określonego w ust. 1 wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 5% 
od zainkasowanej przez niego kwoty. 

3.  Określa się inkasenta opłaty targowej we wszystkich miejscach poza wymienionymi w § 4 i 
§ 6 ust. 4 uchwały: Wioleta Cieślar-Śliwka, zamieszkała w Wiśle (Jawornik), NIP: 548-246-04-92. 

4. Z zastrzeżeniem ust. 4a ustala się dla inkasenta opłaty targowej określonego w ust. 3 wynagrodzenie 
prowizyjne: 

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

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

4a.  Jeżeli łączne wynagrodzenie prowizyjne inkasenta opłaty targowej określonego w ust. 3 za okres od 
stycznia do grudnia roku budżetowego jest niższe od 5% zainkasowanej przez niego w tym okresie kwoty, 
wypłaca się mu wyrównanie do 5% zainkasowanej przez niego w tym okresie kwoty. 

5.  Określa się inkasenta opłaty targowej we wszystkich miejscach poza wymienionymi w § 4 i 
§ 6 ust. 4 uchwały, w razie nieobecności inkasenta wskazanego w ust. 3: Wiślańskie Centrum Kultury 
z siedzibą w Wiśle Plac B. Hoffa 3 (legitymujące sie wpisem do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła 
Księgi Rejestrowej Instytucji Kultury w Mieście Wisła pod numerem 3). 

6.  Ustala się dla inkasenta opłaty targowej określonego w ust. 5 wynagrodzenie w wysokości 5% od 
zainkasowanej kwoty. 

7.  Szczegółowe warunki inkasa określi Burmistrz Miasta Wisła w umowach zawieranych z inkasentami.

§ 14. 

1. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż. 

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

§ 15. 

Zwalnia się z obowiązku uiszczenia opłaty targowej: 

1) sprzedaż na stoiskach wystawianych na szkolnych imprezach plenerowych, 

2) muzykowanie i pokazy tańców, z wyłączeniem sprzedaży kaset, płyt z nagraniami, 

3) sprzedaż wyrobów twórczości ludowej (wskazanych w załączniku nr 1) wytwarzanych przez sprzedającego 
bezpośrednio podczas handlu. 
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4) <uchylony>.

§ 16. 

Traci moc uchwała Nr XXXVIII/481/2009 Rady Miasta Wisła z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia 
wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

§ 17. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisła. 

§ 18. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego, z mocą obowiązującą od 16 czerwca 2010 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 
Miejskim oraz na tablicach ogłoszeń w Zarządach Osiedli. 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/548/2010 

Rady Miasta Wisła 

z dnia 29 kwietnia 2010 r. 

Wykaz wyrobów twórczości ludowej: 

-  ręcznie wytwarzane wyroby garncarskie; 

-  ręcznie haftowane obrusy, serwety, chusty, bieżniki itp.; 

-  koronki; 

-  wyroby kowalstwa artystycznego z pokazem; 

-  ręcznie wykonywane kwiaty i ozdoby: z bibuły, papieru, drewna, suszu, słomy; 

-  obrazy malowane ręcznie na szkle, drewnie, metalu, papierze, płótnie; 

-  rzeźby wykonywane ręcznie; 

-  ręcznie wykonane zabawki z gliny, papieru, drewna, słomy;
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/548/2010 

Rady Miasta Wisła 

z dnia 29 kwietnia 2010 r. 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/548/2010 

Rady Miasta Wisła 

z dnia 29 kwietnia 2010 r. 

Miejsca w Parku im. Kopczyńskiego, o których mowa w §7 uchwały 

1) 

1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 5 uchwały Nr XXXI/468/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 31 października 2013 r. 
w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/548/2010 Rady Miasta Wisła 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 (Dz. Urz. Woj. Sla. z 2013 r. poz. 6644)
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/548/2010 

Rady Miasta Wisła 

z dnia 29 kwietnia 2010 r. 

1. Impreza „Piknik Country” 

1)  buty kowbojki 

2)  kapelusze kowbojskie 

3)  płyty CD z muzyką country 

4)  odzież country 

5)  gadżety kowbojskie

2. Impreza „Święto Miodu” 

1)  miód w słoikach 

2)  kosmetyki na bazie produktów pszczelich 

3)  napoje i produkty spożywcze na bazie miodu
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UCHWAŁA NR XXXVI/574/2014
RADY MIASTA WISŁA

z dnia 27 marca 2014 r.

ogłaszająca jednolity tekst uchwały Nr VIII/103/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia 
zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej, realizowanych w wyniku inwestycji prowadzonych przez Gminę Wisła w ramach 

projektu: "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła – etap III" 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 
15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 594). 

Rada Miasta Wisła 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1. Ogłasza się jednolity tekst uchwały Nr VIII/103/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad 
udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej, realizowanych w wyniku inwestycji prowadzonych przez Gminę Wisła w ramach projektu: "Rozbudowa 
sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła – etap III" współfinansowanego przez Unię 
Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na 
lata 2007-2013 (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 r. Nr 180, poz. 3403). 

2.  Ogłoszenie tekstu jednolitego nastąpi w formie obwieszczenia Rady Miasta Wisła, które stanowi załącznik 
do niniejszej uchwały. 

3.  Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 2. 

Powierza się wykonanie uchwały Burmistrzowi Miasta Wisła. 

§ 3. 

Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wisła. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Wisła

Janusz Podżorski
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OBWIESZCZENIE NR 3/2014
RADY MIASTA WISŁA

z dnia 27 marca 2014 r.

Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały Nr VIII/103/2011 Rady Miasta Wisła z 28 czerwca 2011 r. 
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych w wyniku inwestycji prowadzonych przez 
Gminę Wisła w ramach projektu: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji 
Wisła – etap III” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

1. Na podstawie art.16 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172 z późń. zm.) ogłasza się 
w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr VIII/103/2011 Rady Miasta Wisła 
z 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów 
inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych w wyniku inwestycji 
prowadzonych przez Gminę Wisła w ramach projektu: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 
w aglomeracji Wisła – etap III” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 (Dz. Urz. Woj. Sla. 
z 2011 r. Nr 180, poz. 3403), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 

1) uchwałą Nr XVI/224/2012 Rady Miasta Wisła z 29 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 
VIII/103/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na 
dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych 
w wyniku inwestycji prowadzonych przez Gminę Wisła w ramach projektu: „Rozbudowa sieci 
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła – etap III” współfinansowanego przez Unię 
Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko na lata 2007-2013 (Dz. Urz. Woj. Sla. z 2012 r. poz. 1681), która weszła w życie z dniem 
3 maja 2012 r.; 

2) uchwałą XXVIII/414/2013 Rady Miasta Wisła z 23 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 
VIII/103/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na 
dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych 
w wyniku inwestycji prowadzonych przez Gminę Wisła w ramach projektu: „Rozbudowa sieci 
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła – etap III” współfinansowanego przez Unię 
Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko na lata 2007-2013 (Dz. Urz. Woj. Sla. z 2013 r. poz. 4162), która weszła w życie z dniem 
21 czerwca 2013 r.; 

3) uchwałą Nr XXXI/484/2013 Rady Miasta Wisła z 31 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 
VIII/103/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na 
dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych 
w wyniku inwestycji prowadzonych przez Gminę Wisła w ramach projektu: „Rozbudowa sieci 
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła – etap III” współfinansowanego przez Unię 
Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko na lata 2007-2013 (Dz. Urz. Woj. Sla. z 2013 r. poz. 6652), która weszła w życie z dniem 
29 listopada 2013 r.; 

4) uchwałą Nr XXXIV/534/2014 Rady Miasta Wisła z 30 stycznia 2014 r. zmieniająca uchwałę nr 
VIII/103/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na 
dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych 
w wyniku inwestycji prowadzonych przez Gminę Wisła w ramach projektu: „Rozbudowa sieci 
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła – etap III” współfinansowanego przez Unię 
Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko na lata 2007-2013 (Dz. Urz. Woj. Sla. z 2014 r. poz. 705), która weszła w życie z dniem 
21 lutego 2014 r.

Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/574/2014

Rady Miasta Wisła

z dnia 27 marca 2014 r.
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2. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Przewodniczący Rady Miasta 
Wisła

Janusz Podżorski
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UCHWAŁA NR VIII/103/2011
RADY MIASTA WISŁA

z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych w wyniku inwestycji prowadzonych przez 

Gminę Wisła w ramach projektu: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji 
Wisła – etap III” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. 
(tekst jednolity z dnia 27 marca 2014 r.)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. 2013 poz. 1232 z późn. zm.) oraz 
art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2013 r. poz. 
885 z późn. zm.), po konsultacjach społecznych z mieszkańcami przeprowadzonych w trybie §3 ust. 1 pkt 
5 uchwały nr XXI/325/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 25 października 2012 r.w sprawie zasad i trybu 
przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami (Dz.Urz.Woj.Sla. z 2012 poz. 4981), mając na 
uwadze art. 4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych (tekst jednolity Dz.U. 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miasta Wisła 
uchwala co następuje: 

§ 1. 

Ustalić zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Wisła na dofinansowanie kosztów inwestycji 
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych w wyniku przedsięwzięć 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. 

§ 2. 

1. Dotacji celowej, o której mowa w § 1, udziela się na dofinansowanie inwestycji polegających na budowie 
przyłącza kanalizacyjnego, budowie przyłącza wodociągowego (w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 
858 ze zm.) w zakresie: 

1) przygotowania i zatwierdzenia dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami (w tym 
warunki techniczne przyłącza i projekt); 

2) zakupu materiałów w postaci rur, studzienek, złączy i zasuw; 

3) wykonania pomiarów i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

2. Dotacji celowej nie udziela się na dofinansowanie kosztów: 

1) robocizny własnej; 

2) wykonania robót w związku z przeprowadzoną inwestycją; 

3) zakupu innych materiałów niż wymienione w ust. 1 pkt 2; 

4) odtworzenie nawierzchni w związku z realizacją inwestycji; 

5) wykonania przyłącza odprowadzającego wody opadowe.

3. Realizacja inwestycji w zakresie określonym w ust. 2 pkt 2 możliwa jest: 

1)1) na koszt własny i staraniem wnioskodawcy, 

Załącznik do Obwieszczenia Nr 3/2014

Rady Miasta Wisła

z dnia 27 marca 2014 r.
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2)2) <uchylony>

§ 2a. 3) 

 W sytuacji, gdy Gmina Wisła pozyska ze źródeł zewnętrznych środki na budowę przyłączy kanalizacyjnych 
lub przyłączy wodociągowych, dotacji celowej, o której mowa w § 1, udziela się na sfinansowanie ich budowy 
w pełnym zakresie. 

§ 3. 

1. Prawo do otrzymania dotacji celowej z budżetu Gminy Wisła przysługuje podmiotom niezaliczonym do 
sektora finansów publicznych (zwanymi dalej Wnioskodawcą), które: 

1) są posiadaczami mieszkalnego budynku jednorodzinnego lub wielorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, 
położonych w granicach administracyjnych Gminy Wisła, leżących w zasięgu inwestycji realizowanych 
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; 

2)4) <uchylony> 

3) na etapie wykonywania dokumentacji bądź realizacji przedsięwzięć w ramach projektu: „Rozbudowa 
sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła – etap III”: 

a) nie wyraziły sprzeciwu wobec realizacji sieci kanalizacyjnej bądź wodociągowej; 

b) nie zrezygnowały lub nie uniemożliwiły realizacji zaprojektowanego odcinka sieci kanalizacyjnej bądź 
wodociągowej.

2.  Z wnioskiem o udzielenie dotacji celowej może wystąpić również jednostka organizacyjna administrująca 
budynkiem mieszkalnym i realizująca inwestycję w zakresie, o którym mowa w § 3 uchwały. Wniosek 
jednostki organizacyjnej winien zostać sporządzony na podstawie indywidualnych wniosków posiadaczy 
budynku lub lokali mieszkalnych. Indywidualne wnioski winny zawierać pisemne oświadczenia o przeniesieniu 
przyznanej dotacji celowej na rzecz jednostki organizacyjnej administrującej budynkiem, która staje się 
wyłącznym dysponentem otrzymanych środków, przy czym środki te pozostają dochodami posiadaczy 
budynku lub lokali mieszkalnych.

§ 3a. 5) 

1. Pomoc de minimis, o której mowa w Rozporządzeniu Komisji Europejskiej (UE) Nr 1407/2013 z dnia 
18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do 
pomocy de minimis (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 352/1 z dnia 24 grudnia 2013 roku), 
w odniesieniu do przedsiębiorców, tj. Wnioskodawców prowadzących działalność gospodarczą bez względu na 
formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania, stanowi dotacja celowa, o której mowa w § 1. 

1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 1 uchwały Nr XXXI/484/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 31 października 2013 r. 
zmieniającej uchwałę nr VIII/103/2011 Rady Miasta Wisła z dnia z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad 
udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 
realizowanych w wyniku inwestycji prowadzonych przez Gminę Wisła w ramach projektu: „Rozbudowa sieci 
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła – etap III” współfinansowanego przez Unię Europejską ze 
środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. 

2) Uchylony przez § 1 pkt. 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 1. 
3) Dodany przez § 1 pkt. 1 uchwały Nr XXXIV/534/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 30 stycznia 2014 r. zmieniającej 

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

4) Uchylony przez § 1 pkt. 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 3. 
5) Dodany przez § 1 pkt. 3 uchwały, o której mowa w odnośniku 3. 
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2.  Pomoc udzielona na podstawie niniejszej uchwały dla jednego przedsiębiorcy łącznie z pomocą udzieloną 
z innych źródeł w okresie trzech lat podatkowych nie może przekroczyć kwoty 200.000,00 EUR brutto, a dla 
przedsiębiorcy  prowadzącemu działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów kwoty 
100.000,00 EUR brutto. 

3. Niniejsza uchwała nie ma zastosowania w obszarach oznaczonych w art. 1 Rozporządzenia Komisji 
Europejskiej (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 352/1 
z dnia 24 grudnia 2013 roku)

4. Przedsiębiorca ubiegając się o udzielenie pomocy de minimis ma obowiązek przedłożyć następujące 
dokumenty: 

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

2) wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis którego wzór 
określono w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji 
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311z późn. zm.).

5.  Termin złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 4, ustala się na dzień złożenia wniosku, o którym 
mowa w §5. 

6. Przedsiębiorca nie może skorzystać z pomocy de minimis w następujących przypadkach: 

1) przekroczenia pułapu dopuszczalnej pomocy de minimis lub 

2) niedopełnienia obowiązków określonych w ust. 4 lub 5 lub 

3) zalegania z zapłatą zobowiązań wobec budżetu Gminy Wisła.

7. Wartość pomocy de minimis określona niniejszą uchwałą podlega kumulacji z wartością każdej innej 
pomocy de minimis uzyskanej w różnych formach i z różnych źródeł w okresie trzech kolejnych lat 
podatkowych oraz z wartością każdej pomocy innej niż de minimis, otrzymanej w odniesieniu do tych samych 
kosztów kwalifikowanych lub tego samego środka finansowania ryzyka.

§ 4. 

1. Warunkiem niezbędnym do uzyskania dotacji celowej w przypadku inwestycji, o których mowa 
w § 2 ust. 1, jest: 

1)6) złożenie wniosku i rozliczenia finansowo-rzeczowego. 

2) zaprojektowanie i zgłoszenie właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej zamiaru 
budowy przyłącza bądź uzgodnienie projektu przez Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. z siedzibą 
w Ustroniu przy ul. Myśliwskiej 10 (zwane dalej WZC) – nie dotyczy przyłączy ujętych w zatwierdzonym 
projekcie sieci kanalizacyjnej bądź wodociągowej. 

3) wykonanie przyłącza 

4) pozytywny odbiór wykonanego przyłącza przez przedstawiciela WZC oraz wykonanie geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej 

5) oddanie budynku do użytku oraz nadanie numeru porządkowego budynkowi w przypadku inwestycji 
zrealizowanej dla nowo powstającego budynku. 

6) odprowadzanie wszystkich ścieków bytowych powstających w nieruchomości poprzez wykonane 
przyłącze kanalizacyjne. 

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 3 uchwały, o której mowa w odnośniku 1. 
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§ 5. 

1.7) Wnioskodawca ubiegający się o uzyskanie dotacji celowej w przypadku inwestycji, o których mowa 
w § 2 ust. 1, składa pisemny wniosek w ramach ciągłego naboru prowadzonego przez Burmistrza Miasta Wisła, 
od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały, jednak nie później niż do dnia 31 sierpnia 2014 roku, z realizacją 
inwestycji od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 30 listopada 2014 roku. 

2.8) <uchylony> 

3.9) <uchylony> 

4. Do wniosków, o których mowa w ust. 1 należy dołączyć: 

1) dokument potwierdzający prawo własności lub prawo dysponowania nieruchomością (budynkiem lub 
lokalem mieszkalnym), lub pisemne oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością 
(budynkiem lub lokalem mieszkalnym); jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem lub 
użytkownikiem wieczystym, do wniosku dołącza się zgodę właściciela nieruchomości (budynku lub lokalu 
mieszkalnego) na wykonanie inwestycji; 

2) oświadczenie, że posiadacz nieruchomości, na której będzie realizowana inwestycja nie zalega na rzecz 
Gminy Wisła z opłacaniem podatków lub opłat, bądź uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu;

§ 6. 

1. Czynności poprzedzające przyznanie dotacji celowej w przypadku inwestycji, o których mowa w § 2 ust. 1,  
obejmują w szczególności: 

1) sprawdzenie czy Wnioskodawca ubiegający się o dotację, spełnia warunki zapisane w § 3 uchwały; 

2) analizę zgodności zakresu inwestycji z zapisami § 2 uchwały; 

3) przygotowanie propozycji wysokości dotacji zgodnie z zapisami § 8 uchwały i przedłożenie jej 
Burmistrzowi Miasta Wisła. 

4)10) analizę złożonych wniosków oraz rozliczenia finansowo-rzeczowego.

2.  Czynności, o których mowa w ust. 1, wykonuje Referat Rozwoju Gospodarczego i Środowiska Urzędu 
Miejskiego w Wiśle. 

3.11) W przypadku złożenia niekompletnego wniosku bądź rozliczenia finansowo-rzeczowego, wnioskodawca 
zostaje wezwany do uzupełnienia braków, w terminie do 14 dni od daty otrzymania wezwania, jednak 
nie później niż do dnia wskazanego w § 5 ust.1. Wnioski nie uzupełnione w tym terminie pozostawia się bez 
rozpatrzenia bez możliwości uzyskania dotacji. 

4.12) Przed otrzymaniem dotacji celowej wnioskodawca zobowiązany jest umożliwić przeprowadzenie 
pracownikom Referatu Rozwoju Gospodarczego i Środowiska Urzędu Miejskiego w Wiśle kontroli 
nieruchomości (budynku, lokalu mieszkalnego) w zakresie objętym wnioskiem.

§ 7. 

1. O przyznaniu dotacji decyduje Burmistrz Miasta Wisła. 

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 4 uchwały, o której mowa w odnośniku 1. 
8) Uchylony przez § 1 pkt. 5 uchwały, o której mowa w odnośniku 1. 
9) Uchylony przez § 1 pkt. 5 uchwały, o której mowa w odnośniku 1. 
10) Dodany przez § 1 pkt. 7 uchwały, o której mowa w odnośniku 1. 
11) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 6 uchwały, o której mowa w odnośniku 1. 
12) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 8 uchwały, o której mowa w odnośniku 1. 
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2.13) Dotacje przyznawane będą zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowego rozliczenia finansowo-
rzeczowego poprzedzonego złożeniem kompletnego wniosku o udzielenie dotacji. Wypłata dotacji nastąpi 
w miarę posiadanych i zaplanowanych na ten cel środków finansowych.  3.14) 3. W przypadku, kiedy łączna 
kwota dotacji celowych wynikająca z ilości złożonych rozliczeń finansowo-rzeczowych wraz z kompletnymi 
wnioskami, przekracza możliwości finansowe  budżetu Gminy, Burmistrz Miasta Wisła przyznaje dotacje do 
posiadanej kwoty, a rozliczenia nieujęte przechodzą na rok kolejny zgodnie z zasadami określonymi 
w § 5 ust.2. 

4.15) Dotacje celowe do inwestycji w każdym z zakresów, o których mowa w § 2 ust. 1, są udzielane 
jednorazowo do danego budynku lub lokalu mieszkalnego. Wnioskodawca może powierzyć Gminie wykonanie 
projektu budowy przyłącza sanitarnego i wodociągowego. 

5.16) <uchylony> 

6.17) Jeżeli Gmina Wisła na podstawie zawartej odrębnej umowy z właścicielem nieruchomości wykona 
w całości lub w części zadanie ze środków innych niż przewidziane na dofinansowania w ramach niniejszej 
uchwały, właścicielowi nieruchomości nie zostanie wypłacona dotacja na w/w zadanie.

§ 8. 

1. Wysokość udzielanej dotacji celowej, dla każdego rodzaju przyłącza, wynosi: 

1) w zakresie określonym w § 2, ust. 1, pkt. 1 i 3 uchwały, do 100 % poniesionych przez wnioskodawcę 
kosztów, ale nie więcej niż 1.000,00 zł. 

2) w zakresie określonym w § 2, ust. 1, pkt. 2 uchwały, do 50 % poniesionych przez wnioskodawcę 
kosztów, ale nie więcej niż 1.000,00 zł. 

3)18) w zakresie określonym w §2a uchwały, do 100% kosztów zatwierdzonych przez Gminę Wisła.

2.  W przypadku ubiegania się Wnioskodawcy o dotację inwestycji polegającej na budowie przyłącza 
kanalizacyjnego i wodociągowego, łączna wysokość dotacji zostanie zmniejszona o 25%.

§ 9. 

1.19) Udzielenie dotacji celowej w przypadku inwestycji, o których mowa w § 2 ust. 1,  następuje w formie 
refundacji poniesionych kosztów na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Gminą Wisła 
a Wnioskodawcą. Refundacji podlegają jedynie koszty poniesione po dniu 1 stycznia 2011 roku. 

2. Umowa, o której mowa w ust. 1 zawiera w szczególności: 

1) określenie stron umowy wraz z podaniem danych Wnioskodawcy, nr NIP oraz nr rachunku bankowego, 

2)20) szczegółowy opis inwestycji, w tym cel na jaki została przyznana dotacja, 

3) wysokość przyznanej dotacji na realizację zadania, 

4) sposób i terminy przekazania dotacji, 

5)21) <uchylony> 

13) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 1 uchwały Nr XXVIII/414/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 23 maja 2013 r. 
zmieniającej uchwałę nr VIII/103/2011 Rady Miasta Wisła z dnia z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad 
udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 
realizowanych w wyniku inwestycji prowadzonych przez Gminę Wisła w ramach projektu: „Rozbudowa sieci 
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła – etap III” współfinansowanego przez Unię Europejską ze 
środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. 

14) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 13. 
15) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 3 uchwały, o której mowa w odnośniku 13. 
16) Uchylony przez § 1 pkt. 9 uchwały, o której mowa w odnośniku 1. 
17) Dodany przez § 1 pkt. 4 uchwały, o której mowa w odnośniku 13. 
18) Dodany przez § 1 pkt. 4 uchwały, o której mowa w odnośniku 3. 
19) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 10 uchwały, o której mowa w odnośniku 1. 
20) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 11 uchwały, o której mowa w odnośniku 1. 
21) Uchylony przez § 1 pkt. 12 uchwały, o której mowa w odnośniku 1. 
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6) tryb kontroli wykonywania zadania,

3.  Umowa, o której mowa w ust. 1 wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej. 

4.  Informacja o podpisanych umowach będzie zamieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 
Miejskiej Wisła, ze wskazaniem dotowanych podmiotów, charakteru zadań i wysokości przyznanych dotacji.

§ 10. 

1.22) Po zakończeniu inwestycji dofinansowanej w formie dotacji, o której mowa w §2 uchwały, Wnioskodawca 
przedkłada rozliczenie poniesionych kosztów w formie sprawozdania merytorycznego i finansowo-rzeczowego 
z realizacji całej inwestycji z wyszczególnieniem źródeł jej finansowania. 

2. Sprawozdanie merytoryczne, o którym mowa w ust. 1 powinno obejmować: 

1) opis realizacji zadania, 

2) przedstawienie efektów uzyskanych z realizacji inwestycji.

3.23) Do rozliczenia rzeczowo-finansowego Wnioskodawca dołącza  oryginały rachunków i faktur 
z wyszczególnionymi kosztami materiałów oraz następujące dokumenty: 

1)  oświadczenie, że wszelkie prace związane z realizacją inwestycji zostały wykonane zgodnie 
z wymaganiami przepisów odrębnych, a Wnioskodawca uzyskał wszelkie wymagane zezwolenia i dokonał 
wymaganych uzgodnień z właściwymi organami i jednostkami organizacyjnymi; 

2)  w przypadku inwestycji zrealizowanej dla nowo powstającego budynku – dokument potwierdzający 
oddanie budynku do użytku oraz dokument potwierdzający nadanie numeru porządkowego budynkowi; 

3)24) protokół odbioru robót i dopuszczenia wykonanego przyłącza do eksploatacji, podpisany przez 
przedstawiciela WZC, wraz z umową na odprowadzanie nieczystości ciekłych do komunalnej sieci 
kanalizacyjnej lub umową na dostawę wody, 

4)  projekt przyłącza oraz potwierdzenie dokonania zgłoszenie właściwemu organowi administracji 
architektoniczno-budowlanej zamiaru budowy przyłącza bądź uzgodnienia projektu przez WZC oraz 
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą – nie dotyczy przyłączy ujętych w zatwierdzonym projekcie 
sieci kanalizacyjnej bądź wodociągowej.

4.  Wnioskodawca wraz ze sprawozdaniem i rozliczeniem finansowo-rzeczowym, przedkłada do wglądu 
oryginały dokumentów wyszczególnionych w ust. 3 pkt. 2-4. 

5.  Kserokopie dokumentów, które stanowią rozliczenie dotacji, winny być opatrzone adnotacją „Stwierdzam 
zgodność z oryginałem” i podpisem Wnioskodawcy. 

6.25) Rozliczenie poniesionych kosztów nastąpi nie później niż do dnia 15 grudnia 2014 roku. 

7.  Wnioskodawca jest zobowiązany umożliwić przeprowadzenie pracownikom Referatu Rozwoju 
Gospodarczego i Środowiska Urzędu Miejskiego w Wiśle kontroli nieruchomości (budynku, lokalu 
mieszkalnego) w zakresie obejmującym dotowaną inwestycję oraz okazać, na żądanie pisemne lub ustne 
podczas kontroli, dokumenty potwierdzające prawdziwość oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 1. 

8.  W razie wątpliwości co do prawdziwości wysokości poniesionych przez Wnioskodawcę kosztów, 
wynikających z rozliczenia rzeczowo-finansowego, Burmistrz Miasta Wisła może ograniczyć kwotę dotacji 
celowej odnosząc się do średnich stawek rynkowych. 

9.  Wypłata dotacji nastąpi w terminie 15 dni od dnia pozytywnego zatwierdzenia rozliczenia poniesionych 
kosztów. 

10.26) Dopuszcza się refundacje kosztów realizacji zadań określonych w § 2 ust 1 pkt 1-3, jeżeli koszty zostały 
poniesione po dniu 1 stycznia 2011 roku

22) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 5 uchwały, o której mowa w odnośniku 3. 
23) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 13 uchwały, o której mowa w odnośniku 1. 
24) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 14 uchwały, o której mowa w odnośniku 1. 
25) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 15 uchwały, o której mowa w odnośniku 1. 
26) Dodany przez § 1 pkt. 1 uchwały Nr XVI/224/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 29 marca 2012 r. zmieniającej uchwałę nr 
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§ 11. 

1. W przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej 
wysokości Wnioskodawca zobowiązany jest do zwrotu dotacji wraz z odsetkami w wysokości określonej jak 
dla zaległości podatkowych w terminie 15 dni od dnia stwierdzenia ww. okoliczności. Zwrotowi do budżetu 
Gminy podlega ta część dotacji, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie 
lub w nadmiernej wysokości. 

2. Odsetki od dotacji podlegających zwrotowi do budżetu miasta, o których mowa w ust. 3 nalicza się 
począwszy od dnia: 

1) przekazania z budżetu Gminy dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, 

2) następnego po upływie terminu określonego w ust. 1 w odniesieniu do dotacji pobranej nienależnie lub 
w nadmiernej wysokości.

§ 12. 

1. Wnioskodawca jest zobowiązany umożliwić przedstawicielom Gminy Wisła przeprowadzenie kontroli 
nieruchomości, na której wykonano dotowaną inwestycję przez okres 10 lat od daty rozliczenia umowy. 

2. Wnioskodawca jest zobowiązany do zwrotu dotacji celowej wraz z odsetkami w wysokości określonej jak 
dla zaległości podatkowych, naliczanymi od dnia jej przekazania z budżetu Gminy w przypadku: 

1) uniemożliwienia przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 1; 

2) stwierdzenia w wyniku kontroli odprowadzania wszystkich bądź części ścieków bytowych powstających 
w nieruchomości poza wykonanym przyłączem kanalizacyjnym. 

3) stwierdzenia w wyniku kontroli odłączenia bądź likwidacji przyłącza.

§ 13. 

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Wisła. 

§ 14. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego i obowiązuje do końca 201427) roku. 

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

27) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 26.
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UCHWAŁA NR XXXVI/575/2014
RADY MIASTA WISŁA

z dnia 27 marca 2014 r.

ogłaszająca jednolity tekst uchwały Nr VIII/104/2011 Rady Miasta Wisła z dnia 28 czerwca 2011r. 
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie Gminy Wisła

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 
15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 594)

Rada Miasta Wisła 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1. Ogłasza się jednolity tekst uchwały Nr VIII/104/2011 Rady Miasta Wisła z dnia 28 czerwca 2011 r. 
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie Gminy Wisła (Dz. Urz. Woj. Sla. z 2011 r. 
Nr 180, poz. 3404). 

2.  Ogłoszenie tekstu jednolitego nastąpi w formie obwieszczenia Rady Miasta Wisła, które stanowi załącznik 
do niniejszej uchwały. 

3.  Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 2. 

Powierza się wykonanie uchwały Burmistrzowi Miasta Wisła. 

§ 3. 

Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wisła. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Wisła

Janusz Podżorski

Id: 9AC7388E-DD12-4C1D-9337-8E5C084E1DFD. Podpisany Strona 1Id: EE267F5E-D1FD-4C01-9E49-AEA095657198. Podpisany Strona 138



OBWIESZCZENIE NR 4/2014
RADY MIASTA WISŁA

z dnia 27 marca 2014 r.

Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały Nr VIII/104/2011 Rady Miasta Wisła z dnia 28 czerwca 2011 r. 
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie Gminy Wisła

1. Na podstawie art.16 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172 z późń. zm.) ogłasza się 
w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr VIII/104/2011 Rady Miasta Wisła 
z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów 
inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie Gminy Wisła (Dz. 
Urz. Woj. Sla. z 2011 r. Nr 180, poz. 3404), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 

1) uchwałą Nr XVI/223/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 
VIII/104/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na 
dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na 
terenie Gminy Wisła (Dz. Urz. Woj. Sla. z 2012 r. poz. 1680), która weszła w życie z dniem 3 maja 2012 r.; 

2) uchwałą XXVIII/415/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 
VIII/104/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na 
dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na 
terenie Gminy Wisła (Dz. Urz. Woj. Sla. z 2013 r. poz. 4163), która weszła w życie z dniem 21 czerwca 
2013 r.; 

3) uchwałą Nr XXXIV/535/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 30 stycznia 2014 r. zmieniająca uchwałę nr 
VIII/104/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na 
dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na 
terenie Gminy Wisła (Dz. Urz. Woj. Sla. z 2014 r. poz. 706), która weszła w życie z dniem 21 lutego 
2014 r.

2. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Przewodniczący Rady Miasta 
Wisła

Janusz Podżorski

Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/575/2014

Rady Miasta Wisła

z dnia 27 marca 2014 r.
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UCHWAŁA NR VIII/104/2011
RADY MIASTA WISŁA

z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie Gminy Wisła

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. 2013 poz. 1232 z późn. zm.) oraz 
art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 
885 z późn. zm.), po konsultacjach społecznych z mieszkańcami przeprowadzonych w trybie §3 ust. 1 pkt 
5 uchwały nr XXI/325/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 25 października 2012 r.w sprawie zasad i trybu 
przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami (Dz.Urz.Woj.Sla. z 2012 poz. 4981), mając na 
uwadze art. 4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych (tekst jednolity Dz.U. 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miasta Wisła 
uchwala co następuje: 

§ 1. 

Ustalić zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Wisła na dofinansowanie kosztów inwestycji 
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, obejmujących: 

1. przedsięwzięcia związane z ochroną wód, 

2. przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami, 

3. przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza,

§ 2. 

1. Prawo do otrzymania dotacji celowej z budżetu Gminy przysługuje podmiotom niezaliczonym do sektora 
finansów publicznych, które: 

1) są posiadaczami mieszkalnych budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych lub lokali mieszkalnych, 
położonych w granicach administracyjnych Gminy Wisła; 

2) nie zalegają na rzecz Gminy Wisła z opłacaniem podatków lub opłat, bądź uzyskały przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu;

2.  Z wnioskiem o udzielenie dotacji celowej może wystąpić również jednostka organizacyjna administrująca 
budynkiem mieszkalnym i realizująca inwestycję w zakresie, o którym mowa w § 3 uchwały. Wniosek 
jednostki organizacyjnej winien zostać sporządzony na podstawie indywidualnych wniosków posiadaczy 
budynku lub lokali mieszkalnych. Indywidualne wnioski winny zawierać pisemne oświadczenia o przeniesieniu 
przyznanej dotacji celowej na rzecz jednostki organizacyjnej administrującej budynkiem, która staje się 
wyłącznym dysponentem otrzymanych środków, przy czym środki te pozostają dochodami posiadaczy 
budynku lub lokali mieszkalnych.

§ 2a. 1) 

1. Pomoc de minimis, o której mowa w Rozporządzeniu Komisji Europejskiej (UE) Nr 1407/2013 z dnia 
18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do 
pomocy de minimis (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 352/1 z dnia 24 grudnia 2013 roku), 
w odniesieniu do przedsiębiorców, tj. Wnioskodawców prowadzących działalność gospodarczą bez względu na 
formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania, stanowi dotacja celowa, o której mowa w § 1. 

Załącznik do Obwieszczenia Nr 4/2014

Rady Miasta Wisła

z dnia 27 marca 2014 r.
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2.  Pomoc udzielona na podstawie niniejszej uchwały dla jednego przedsiębiorcy łącznie z pomocą udzieloną 
z innych źródeł w okresie trzech lat podatkowych nie może przekroczyć kwoty 200.000,00 EUR brutto, a dla 
przedsiębiorcy  prowadzącemu działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów kwoty 
100.000,00 EUR brutto. 

3. Niniejsza uchwała nie ma zastosowania w obszarach oznaczonych w art. 1 Rozporządzenia Komisji 
Europejskiej (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 352/1 
z dnia 24 grudnia 2013 roku)

4. Przedsiębiorca ubiegając się o udzielenie pomocy de minimis ma obowiązek przedłożyć następujące 
dokumenty: 

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

2) wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis którego wzór 
określono w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji 
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311z późn. zm.).

5.  Termin złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 4, ustala się na dzień złożenia wniosku, o którym 
mowa w §5. 

6. Przedsiębiorca nie może skorzystać z pomocy de minimis w następujących przypadkach: 

1) przekroczenia pułapu dopuszczalnej pomocy de minimis lub 

2) niedopełnienia obowiązków określonych w ust. 4 lub 5 lub 

3) zalegania z zapłatą zobowiązań wobec budżetu Gminy Wisła.

7. Wartość pomocy de minimis określona niniejszą uchwałą podlega kumulacji z wartością każdej innej 
pomocy de minimis uzyskanej w różnych formach i z różnych źródeł w okresie trzech kolejnych lat 
podatkowych oraz z wartością każdej pomocy innej niż de minimis, otrzymanej w odniesieniu do tych samych 
kosztów kwalifikowanych lub tego samego środka finansowania ryzyka.

§ 3. 

1. Dotacji celowej z zakresu przedsięwzięć związanych z ochroną wód udziela się na dofinansowanie 
inwestycji polegających na: 

1) wykonaniu przyłącza kanalizacyjnego (w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.), 
zapewniającego podłączenie nieruchomości do komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej; 

2) wykonaniu przepompowni ścieków wraz z odcinkiem kanalizacyjnego przewodu tłocznego, 
stanowiących przyłącze kanalizacyjne, o którym mowa w pkt. 1; 

3) wykonaniu przydomowej oczyszczalni ścieków obsługującej nieruchomość, położoną poza granicami 
aglomeracji Wisła, określonymi w rozporządzeniu nr 25/05 Wojewody Śląskiego z dnia 30 czerwca 
2005 roku w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Wisła (Dziennik Urzędowy Województwa 
Śląskiego nr 86 poz. 2357).

2. Dotacji celowej z zakresu przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami udziela się na dofinansowanie 
inwestycji polegających na usunięciu wyrobów zawierających azbest zgodnie z wymaganiami przepisów 
odrębnych, obejmujących: 

1) demontaż pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest z budynków mieszkalnych 
i gospodarczych w obrębie zabudowy mieszkaniowej; 

2) transport; 

1) Dodany przez § 1 uchwały Nr XXXIV/535/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 30 stycznia 2014 r. zmieniającej uchwałę nr 
VIII/104/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie 
kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie Gminy Wisła 
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3) unieszkodliwienie;

3. Dotacji celowej z zakresu przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza udziela się na dofinansowanie 
inwestycji polegających na: 

1) likwidacji w budynku jednorodzinnym lub w lokalu mieszkalnym niskosprawnych i wysokoemisyjnych 
węglowych pieców ceramicznych (kaflowych) lub węglowych kotłów (pieców) centralnego ogrzewania 
i ich zastąpieniu: 

a) kotłem gazowym c.o., przystosowanym do spalania wyłącznie gazu ziemnego lub gazów 
węglowodorowych płynnych, 

b) kotłem olejowym c.o., przystosowanym do spalania wyłącznie oleju opałowego lekkiego, 

c) kotłem gazowo-olejowym przystosowanym do spalania wyłącznie gazu i oleju, wymienionych w pkt. 
2 lit. a i b, 

d) elektrycznymi urządzeniami grzewczymi i elementami grzejnymi, 

e) urządzeniami grzewczymi wykorzystującymi tzw. alternatywne źródła energii, przez co rozumie się: 

- ogrzewanie przy użyciu pompy ciepła, 

- ogrzewanie przy użyciu kolektorów słonecznych skojarzonych z pracą kotła gazowego, kotła 
olejowego lub kotła gazowo-olejowego;

2) zainstalowaniu w nowo powstającym budynku jednorodzinnym jednego z systemów grzewczych, 
o których mowa w pkt. 1, jako jedynego źródła ciepła, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 pkt 3 uchwały; 

3) zainstalowaniu w budynku jednorodzinnym lub wielorodzinnym urządzeń grzewczych 
wykorzystujących energię słoneczną do podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz wspomagania 
istniejącego centralnego ogrzewania z kotłem gazowym, kotłem olejowym, kotłem gazowo-olejowym.

§ 4. 

1. Warunkami niezbędnymi do uzyskania dotacji celowej w przypadku inwestycji, o których mowa 
w § 3 ust. 1 są: 

1) w przypadku nieruchomości z istniejącym budynkiem mieszkalnym jednoczesna likwidacja zbiornika na 
nieczystości ciekłe (osadnika) lub taka jego przebudowa, aby pełnił funkcję studzienki kanalizacyjnej; 

2) odprowadzanie wszystkich ścieków bytowych powstających w nieruchomości poprzez wykonane 
przyłącze kanalizacyjne bądź do wybudowanej przydomowej oczyszczalni ścieków; 

3) oddanie budynku do użytku oraz nadanie numeru porządkowego budynkowi w przypadku inwestycji 
zrealizowanej dla nowo powstającego budynku.

2. Warunkami niezbędnymi do uzyskania dotacji celowej w przypadku inwestycji, o których mowa 
w § 3 ust. 3 pkt 1 uchwały są: 

1) likwidacja wszystkich dotychczas użytkowanych pieców i kotłów opalanych paliwem stałym, za 
wyjątkiem następujących sytuacji: 

a) piece ceramiczne (kaflowe) wykorzystywane są jako urządzenia akumulacyjne przy ogrzewaniu 
elektrycznym; 

b) piece ceramiczne (kaflowe) przedstawiają wysokie walory estetyczne lub objęte są ochroną zgodnie 
z przepisami o ochronie zabytków, a usunięto połączenie pieców z przewodami kominowymi; 

c) w budynku lub w lokalu mieszkalnym użytkowany jest kominek opalany drewnem.

2) oddanie budynku do użytku oraz nadanie numeru porządkowego budynkowi w przypadku inwestycji 
o której mowa w § 3 ust. 3 pkt 2.

3. Warunkami niezbędnymi dla uzyskania dotacji celowej w przypadku inwestycji, o których mowa 
w § 3 ust. 2 uchwały są: 

1) jednorazowe i kompleksowe usunięcie wyrobów zawierających azbest z danego budynku; 
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2) wykonanie prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest przez 
przedsiębiorców uprawnionych do świadczenia usług z zakresu usuwania i transportu oraz 
unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodnie z wymaganiami przepisów odrębnych; 

3) wywiązanie się przez posiadacza budynku, w którym wykorzystywane były wyroby zawierające azbest, 
z obowiązków wynikających z przepisów odrębnych, a polegających na wykonaniu inwentaryzacji 
zastosowanych wyrobów zawierających azbest oraz przekazanie stosownej informacji do rejestru 
prowadzonego przez Burmistrza Miasta Wisła; obowiązek, o którym mowa powyżej uważa się za 
zrealizowany dla budynków objętych inwentaryzacją wykonaną w roku 2007 na zlecenie Burmistrza 
Miasta Wisła.

§ 5. 

1. Podmioty ubiegające się o uzyskanie dotacji celowej w roku budżetowym i spełniające warunki wymienione 
w § 2 ust. 1 i § 4 uchwały, składają pisemne wnioski w terminie ogłaszanym każdorazowo przez Burmistrza 
Miasta Wisła, jednak nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy2) z zastrzeżenie
m ust 5. 

2.  W celu zapewnienia jawności postępowania Burmistrz Miasta Wisła zamieszcza informacje o naborze 
wniosków i terminach ich składania w formie zawiadomień na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wiśle, 
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Wisła oraz na stronie internetowej www.wisła.pl, co 
najmniej na 30 dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1. 

3. Do wniosków, o których mowa w ust. 1 należy dołączyć: 

1) dokument potwierdzający prawo własności lub prawo dysponowania nieruchomością (budynkiem lub 
lokalem mieszkalnym), lub pisemne oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością 
(budynkiem lub lokalem mieszkalnym); jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem lub 
użytkownikiem wieczystym, do wniosku dołącza się zgodę właściciela nieruchomości (budynku lub lokalu 
mieszkalnego) na wykonanie inwestycji; 

2) oświadczenie, że posiadacz nieruchomości, na której będzie realizowana inwestycja nie zalega na rzecz 
Gminy Wisła z opłacaniem podatków lub opłat, bądź uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu; 

3) w przypadku inwestycji, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 1 uchwały – opinię kominiarską oraz 
dokumentację fotograficzną, potwierdzającą użytkowanie w budynku lub w lokalu mieszkalnym 
niskosprawnych i wysokoemisyjnych węglowych pieców ceramicznych (kaflowych) lub węglowych 
kotłów (pieców) centralnego ogrzewania.

4.3) Kompletne wnioski złożone do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, a nie zrealizowane 
w roku budżetowym, przechodzą na rok kolejny w kolejności ich złożenia z roku poprzedniego. 

5.4) Kolejne nabory wniosków będą przeprowadzone po zrealizowaniu wszystkich wniosków złożonych 
w naborze poprzednim. 

6.5) W szczególnie uzasadnionych przypadkach, spowodowanych zdarzeniami losowymi takimi jak pożar, 
powódź, działanie wiatru itp. w odniesieniu do zadań wymienionych w § 3 ust 2 dopuszcza się składanie 
wniosków o dofinansowania bez naboru oraz bez zachowania terminów określonych § 5 w ust 1-5. W takim 
przypadku o udzieleniu dotacji, jej wartości i trybie udzielenia, decyduje Burmistrz Miasta Wisła

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 uchwały Nr XVI/223/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 29 marca 2012 r. 
zmieniającej uchwałę nr VIII/104/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji 
celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na 
terenie Gminy Wisła 

3) Dodany przez § 1 pkt. 1 uchwały, o której mowa w odnośniku 2. 
4) Dodany przez § 1 pkt. 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 2. 
5) Dodany przez § 1 pkt 1 uchwały Nr XXVIII/415/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 23 maja 2013 r. zmieniającej uchwałę 

nr VIII/104/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie 
kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie Gminy Wisła 
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§ 6. 

1. Czynności poprzedzające przyznanie dotacji obejmują w szczególności: 

1) sprawdzenie podmiotu ubiegającego się o dotację pod kątem zapisów § 2 uchwały; 

2) analizę zgodności zakresu inwestycji z zapisami § 3 uchwały; 

3) przygotowanie propozycji wysokości dotacji zgodnie z zapisami § 8 uchwały i przedłożenie jej 
Burmistrzowi Miasta Wisła.

2.  Czynności, o których mowa w ust. 1 wykonuje Referat Rozwoju Gospodarczego i Środowiska Urzędu 
Miejskiego w Wiśle. 

3.  W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, wnioskodawca zostaje wezwany do uzupełnienia braków, 
w terminie do 14 dni od daty otrzymania wezwania, jednak nie później niż do dnia wskazanego 
w § 5 ust. 1 uchwały. Wnioski nie uzupełnione w tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia. 

4.  Przed rozpatrzeniem wniosku o dotację celową wnioskodawca zobowiązany jest umożliwić 
przeprowadzenie pracownikom Referatu Rozwoju Gospodarczego i Środowiska Urzędu Miejskiego w Wiśle 
kontroli nieruchomości (budynku, lokalu mieszkalnego) w zakresie objętym wnioskiem oraz okazać, na 
żądanie pisemne lub ustne podczas kontroli, dokumenty potwierdzające prawdziwość oświadczeń, o których 
mowa w § 5 ust. 3 pkt 1 i 2 uchwały.

§ 7. 

1. O przyznaniu dotacji decyduje Burmistrz Miasta Wisła. 

2.6) Dotacje przyznawane są zgodnie z kolejnością składania wniosków (decyduje data wpływu kompletnego 
wniosku do Urzędu Miejskiego w Wiśle) z zastrzeżeniem § 5 ust 6, w miarę posiadanych przez Gminę 
i zaplanowanych na ten cel środków finansowych 

3. W przypadku, kiedy łączna kwota dotacji celowych wynikająca z ilości złożonych i kompletnych wniosków 
przekracza możliwości finansowe budżetu Gminy, Burmistrz Miasta Wisła podejmując decyzję o przyznaniu 
dotacji celowej, może kierować się następującymi kryteriami: 

1) w przypadku inwestycji, o których mowa w § 3 ust. 3 uchwały – w pierwszej kolejności dotacje 
przyznaje się tym przedsięwzięciom, w wyniku których nastąpi likwidacja dotychczas użytkowanych 
pieców i kotłów opalanych paliwem stałym; 

2) w przypadku inwestycji, o których mowa w § 3 ust. 1 uchwały – w pierwszej kolejności dotacje 
przyznaje się przedsięwzięciom polegającym na wykonaniu przyłącza kanalizacyjnego, o którym mowa 
w § 3 ust. 1 pkt 1 uchwały, 

3) w przypadku inwestycji, o których mowa w § 3 ust. 2 uchwały – w pierwszej kolejności dotacje 
przyznaje się tym przedsięwzięciom, w wyniku których usunięte zostaną większe ilości wyrobów 
zawierających azbest (określane w m2) i mających wyższy stopień pilności usunięcia.

4.  Dotacje celowe do inwestycji w każdym z zakresów, o których mowa w § 3 uchwały są udzielane 
jednorazowo do danego budynku lub lokalu mieszkalnego.

§ 8. 

1. Wysokość udzielonej dotacji celowej (z zastrzeżeniem ust. 2) wynosi 50% poniesionych przez 
wnioskodawcę kosztów realizacji inwestycji, przy czym dotacja nie może przekroczyć: 

1) kwoty 3.000,00 zł w przypadku inwestycji, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt. 1-2 uchwały; 

2) kwoty 1.500,00 zł w przypadku inwestycji, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 3 uchwały; 

3) kwoty 5.000,00 zł w przypadku inwestycji, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 2 i 3 uchwały; 

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 5. 
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4) kwoty 500,00 zł za 1 tonę odpadów zawierających azbest w przypadku inwestycji, o których mowa 
w § 3 ust. 2 uchwały, obejmujących transport i unieszkodliwienie odpadów, przy czym dotacja nie może 
przekroczyć kwoty 1.500,00 zł; 

5) kwoty 1.000,00 zł za 1 tonę odpadów zawierających azbest w przypadku inwestycji, o których mowa 
w § 3 ust. 2 uchwały, obejmujących demontaż wyrobów oraz ich transport i unieszkodliwianie, przy czym 
dotacja nie może przekroczyć kwoty 3.000,00 zł.

2.  W przypadku wykonania inwestycji, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 uchwały kwota dotacji wynosi 
100 zł do 1 mb wybudowanego przyłącza kanalizacyjnego (proporcjonalnie do jego długości), przy czym 
dotacja nie może przekroczyć kwoty 5.000,00 zł. 

3.  W przypadku wykonania inwestycji, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 2 i 3 uchwały dla dwóch lub więcej 
nieruchomości (budynków mieszkalnych), wysokość dofinansowania ustala się zgodnie z ust. 1 pkt 3, odrębnie 
dla każdej nieruchomości (budynku mieszkalnego).

§ 9. 

Przez koszt realizacji inwestycji, o którym mowa w § 8 uchwały rozumie się: 

1) w przypadku inwestycji, o których mowa w § 3 ust. 3 uchwały – koszt zakupu oraz montażu urządzeń 
grzewczych, a dotacji celowej nie udziela się na dofinansowanie kosztów: 

a) robocizny własnej; 

b) zakupu przenośnych urządzeń grzewczych, nie stanowiących stałego wyposażenia budynku lub lokalu 
mieszkalnego, podgrzewaczy wody, kominków, pieców kuchennych, itp., 

c) wykonania prac projektowych, 

d) uzyskania niezbędnych zezwoleń i uzgodnień, wymaganych przepisami odrębnymi, 

e) doprowadzenia sieci elektroenergetycznej, sieci gazowej lub sieci ciepłowniczej do granic 
nieruchomości i do budynku, 

f) eksploatacji urządzeń grzewczych.

2) w przypadku inwestycji, o których mowa w § 3 ust. 1 uchwały – koszt zakupu materiałów oraz koszt 
wykonania robót w związku z przeprowadzoną inwestycją (w tym np. pomiary geodezyjne), a dotacji 
celowej nie udziela się na dofinansowanie kosztów: 

a) robocizny własnej; 

b) wykonania odcinka komunalnej sieci kanalizacyjnej przekazywanej odpłatnie Gminie Wisła lub 
przedsiębiorstwu kanalizacyjnemu, na zasadach określonych w przepisach odrębnych; 

c) wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków obsługującej nieruchomość z budynkiem 
mieszkalnym, położoną w granicach aglomeracji Wisła; 

d) wykonania kanalizacji odprowadzającej wody opadowe; 

e) wykonania prac projektowych, 

f) uzyskania niezbędnych zezwoleń i uzgodnień, wymaganych przepisami odrębnymi, 

g) eksploatacji urządzeń.

3) w przypadku inwestycji, o których mowa w § 3 ust. 2 uchwały – koszt demontażu, transportu 
i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, a dotacji celowej nie udziela się na dofinansowanie 
kosztów: 

a) wykonania inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, zgodnie z wymaganiami przepisów 
odrębnych, 

b) robocizny własnej; 

c) uzyskania niezbędnych zezwoleń i uzgodnień, wymaganych przepisami odrębnymi, 
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d) usuwania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, wykonanych przez 
przedsiębiorcę, który nie posiada uprawnień do świadczenia usług z zakresu usuwania i transportu oraz 
unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, wymaganych przepisami odrębnymi.

§ 10. 

1. Udzielenie dotacji następuje w formie refundacji poniesionych kosztów, po podjęciu uchwały budżetowej, na 
podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Gminą Wisła a podmiotem dotowanym. 

2. Umowa, o której mowa w ust. 1 zawiera w szczególności: 

1) określenie stron umowy wraz z podaniem danych podmiotu dotowanego, nr NIP oraz nr rachunku 
bankowego, 

2) szczegółowy opis inwestycji, w tym cel na jaki została przyznana dotacja, termin i miejsce jej 
wykonania, 

3) wysokość przyznanej dotacji na realizację zadania, 

4) sposób i terminy przekazania dotacji, 

5) termin i sposób rozliczenia poniesionych kosztów, 

6) tryb kontroli wykonywania zadania,

3.  Umowa, o której mowa w ust. 1 wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej. 

4.  Po podjęciu uchwały budżetowej, o której mowa w ust. 1, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 
Miejskiej Wisła zamieszcza się na okres co najmniej 10 dni informację o dokonanym wyborze wniosków ze 
wskazaniem dotowanych podmiotów, charakteru zadań i wysokości przyznanych dotacji.

§ 11. 

1. Po zakończeniu inwestycji, dotowany podmiot przedkłada rozliczenie poniesionych kosztów w formie 
sprawozdania merytorycznego i rzeczowo-finansowego z realizacji całej inwestycji z wyszczególnieniem 
źródeł jej finansowania. 

2. Sprawozdanie merytoryczne, o którym mowa w ust. 1 powinno obejmować: 

1) opis realizacji zadania, 

2) przedstawienie efektów uzyskanych z realizacji inwestycji.

3. Do rozliczenia rzeczowo-finansowego dotowany podmiot dołącza kserokopie rachunków i faktur oraz 
następujące dokumenty: 

1) oświadczenie, że wszelkie prace związane z realizacją inwestycji zostały wykonane zgodnie 
z wymaganiami przepisów odrębnych, a dotowany podmiot uzyskał wszelkie wymagane zezwolenia 
i dokonał wymaganych uzgodnień z właściwymi organami i jednostkami organizacyjnymi; 

2) w przypadku inwestycji, o których mowa w § 3 ust. 3 uchwały – oświadczenie lub protokół odbioru 
i uruchomienia zainstalowanego urządzenia grzewczego, wystawiony przez wykonawcę prac (instalatora); 

3) w przypadku inwestycji, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 2 uchwały oraz w przypadku inwestycji 
o której mowa w § 3 ust. 1 zrealizowanej dla nowo powstającego budynku – dokument potwierdzający 
oddanie budynku do użytku oraz dokument potwierdzający nadanie numeru porządkowego budynkowi; 

4) w przypadku inwestycji, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 uchwały – protokół odbioru robót 
i dopuszczenia wykonanego przyłącza kanalizacyjnego do eksploatacji, podpisany przez przedstawiciela 
Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o., wraz z umową na odprowadzanie nieczystości ciekłych do 
komunalnej sieci kanalizacyjnej, zgłoszenie właściwemu organowi administracji architektoniczno-
budowlanej zamiaru budowy przyłącza kanalizacyjnego bądź uzgodnienie projektu przyłącza przez 
Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą; 

5) w przypadku inwestycji, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 uchwały: 

a) zgłoszenia lub pozwolenia wymagane przepisami odrębnymi; 
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b) protokół przekazania przydomowej oczyszczalni ścieków do użytkowania, sporządzony przez osobę 
uprawnioną oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.

6) w przypadku inwestycji, o których mowa w § 3 ust. 2 uchwały: 

a) oświadczenie, że inwestycja została wykonane zgodnie z wymaganiami przepisów odrębnych, 
a dotowany podmiot uzyskał wszelkie wymagane zezwolenia i dokonał wymaganych uzgodnień 
z właściwymi organami i jednostkami organizacyjnymi; 

b) oświadczenie przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości wykonania 
prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem wymagań przepisów odrębnych, 
wraz z informacją o łącznej masie wyrobów zawierających azbest usuniętych i poddanych 
unieszkodliwieniu; 

c) kartę przekazania odpadów podmiotowi świadczącemu usługi w zakresie unieszkodliwiania odpadów 
zawierających azbest.

4.  Dotowany podmiot wraz ze sprawozdaniem i rozliczeniem rzeczowo-finansowym, przedkłada do wglądu 
oryginały dokumentów wyszczególnionych w ust. 3 pkt. 2-6. 

5.  Kserokopie przedkładanych dokumentów winny być opatrzone adnotacją „Stwierdzam zgodność 
z oryginałem” i podpisem dotowanego podmiotu. 

6.  Rozliczenie poniesionych kosztów nastąpi nie później niż 15 dni po ustalonym terminie realizacji 
inwestycji, jednak nie później niż do dnia 15 grudnia danego roku budżetowego. 

7.  Dotowany podmiot jest zobowiązany umożliwić przeprowadzenie pracownikom Referatu Rozwoju 
Gospodarczego i Środowiska Urzędu Miejskiego w Wiśle kontroli nieruchomości (budynku, lokalu 
mieszkalnego) w zakresie obejmującym dotowaną inwestycję oraz okazać, na żądanie pisemne lub ustne 
podczas kontroli, dokumenty potwierdzające prawdziwość oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 1. 

8.  W razie wątpliwości co do prawdziwości wysokości poniesionych przez dotowany podmiot kosztów, 
wynikających z rozliczenia rzeczowo-finansowego, Burmistrz Miasta Wisła może ograniczyć kwotę dotacji 
celowej odnosząc się do średnich stawek rynkowych. 

9.  Wypłata należnej dotacji nastąpi w terminie 15 dni od dnia pozytywnego zatwierdzenia rozliczenia 
poniesionych kosztów. 

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

§ 12. 

1. W przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej 
wysokości dotowany podmiot zobowiązany jest do zwrotu dotacji wraz z odsetkami w wysokości określonej 
jak dla zaległości podatkowych w terminie 15 dni od dnia stwierdzenia ww. okoliczności. Zwrotowi do budżetu 
Gminy podlega ta część dotacji, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie 
lub w nadmiernej wysokości. 

2. Odsetki od dotacji podlegających zwrotowi do budżetu miasta, o których mowa w ust. 1 nalicza się 
począwszy od dnia: 

1) przekazania z budżetu Gminy dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, 

2) następnego po upływie terminu określonego w ust. 1 w odniesieniu do dotacji pobranej nienależnie lub 
w nadmiernej wysokości.

§ 13. 

1. Dotowany podmiot jest zobowiązany umożliwić przedstawicielom Gminy Wisła przeprowadzenie kontroli 
nieruchomości, na której wykonano dotowaną inwestycję przez okres 10 lat od daty rozliczenia umowy. 

7) Dodany przez § 1 pkt. 4 uchwały, o której mowa w odnośniku 2.
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2. Dotowany podmiot jest zobowiązany do zwrotu dotacji celowej wraz z odsetkami w wysokości określonej 
jak dla zaległości podatkowych, naliczanymi od dnia jej przekazania z budżetu Gminy w przypadku: 

1) uniemożliwienia przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 1; 

2) stwierdzenia w wyniku kontroli likwidacji dotowanych urządzeń grzewczych lub zainstalowania 
urządzeń grzewczych na paliwo stałe (z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 pkt 3 uchwały); 

3) stwierdzenia w wyniku kontroli braku eksploatacji lub eksploatacji przepompowni ścieków lub 
przydomowej oczyszczalni ścieków niezgodnie z rozwiązaniem projektowym oraz zaleceniami producenta. 

4) stwierdzenia w wyniku kontroli odprowadzania wszystkich bądź części ścieków bytowych powstających 
w nieruchomości poza wykonanym przyłączem kanalizacyjnym. 

5) stwierdzenia w wyniku kontroli odłączenia bądź likwidacji przyłącza kanalizacyjnego.

§ 14. 

Posiadacze nieruchomości położonych poza aglomeracją Wisła, którzy otrzymali dotację celową do 
dofinansowania kosztów wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków, nie mają prawa do otrzymania 
dofinansowania inwestycji, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 uchwały dla tej samej nieruchomości 
(budynku) w przypadku zakończenia eksploatacji dofinansowanej oczyszczalni. 

§ 15. 

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Wisła 

§ 16. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 
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UCHWAŁA NR XXXVI/576/2014
RADY MIASTA WISŁA

z dnia 27 marca 2014 r.

ogłaszająca jednolity tekst uchwały Nr XI/146/2011 Rady Miasta Wisła z 27 października 2011 r. 
w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia poboru opłaty 

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

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 
15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.)

Rada Miasta Wisła 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1. Ogłasza się jednolity tekst uchwały Nr XI/146/2011 Rady Miasta Wisła z dnia 27 października 2011 r. 
w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia poboru opłaty miejscowej 
w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej (Dz. 
Urz. Woj. Sla. z 2011 r. Nr 277, poz. 4663). 

2.  Ogłoszenie tekstu jednolitego nastąpi w formie obwieszczenia Rady Miasta Wisła, które stanowi załącznik 
do niniejszej uchwały. 

3.  Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 2. 

Powierza się wykonanie uchwały Burmistrzowi Miasta Wisła. 

§ 3. 

Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wisła. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Wisła

Janusz Podżorski
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OBWIESZCZENIE NR 5/2014
RADY MIASTA WISŁA

z dnia 27 marca 2014 r.

Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały Nr XI/146/2011 Rady Miasta Wisła z dnia 27 października 2011 r. 
w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia poboru opłaty 

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

(tekst jednolity z dnia 27 marca 2014 r.)

1. Na podstawie art.16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172 z późń. zm.) ogłasza się 
w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XI/146/2011 Rady Miasta Wisła z dnia 
27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia 
poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 
w opłacie miejscowej (Dz. Urz. Woj. Sla. z 2011 r. Nr 277 poz. 4663), z uwzględnieniem: 

1)  zmian objętych Obwieszczeniem Nr 5/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 27 czerwca 2013 r. 
opublikowanym w dniu 4 lipca 2013 r. (Dz.Urz.Woj.Sla z 2013 r. poz. 4753); 

2) zmian wprowadzonych uchwałą Nr XXIX/439/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 27 czerwca 2013 r. 
zmieniająca uchwałę 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 (Dz. Urz. Woj. Sla. z 2013 r. poz. 4746), która weszła w życie z dniem 19 lipca 
2013 r.; 

3) zmian wprowadzonych uchwałą Nr XXX/460/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 26 września 2013 r. 
zmieniająca uchwałę 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 (Dz. Urz. Woj. Sla. z 2013 r. poz. 6047), która weszła w życie z dniem 22 października 
2013 r.; 

4) zmian wprowadzonych uchwałą Nr XXXI/488/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 31 października 2013 r. 
zmieniająca uchwałę 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 (Dz. Urz. Woj. Sla. z 2013 r. poz. 6653), która weszła w życie z dniem 29 listopada 
2013 r.; 

5) zmian wprowadzonych uchwałą Nr XXXII/501/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 28 listopada 2013 r. 
zmieniająca uchwałę Nr XI/146/2011 Rady Miasta Wisła z 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 (Dz. Urz. Woj. Sla. 
z 2013 r. poz. 7461), która weszła w życie z dniem 25 grudnia 2013 r.; 

6) zmian wprowadzonych uchwałą Nr XXXIII/514/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 19 grudnia 2013 r. 
zmieniająca uchwałę Nr XI/146/2011 Rady Miasta Wisła z 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 (Dz. Urz. Woj. Sla. 
z 2013 r. poz. 7868), która weszła w życie z dniem 14 stycznia 2014 r.; 

7) zmian wprowadzonych uchwałą Nr XXXIV/536/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 30 stycznia 2014 r. 
zmieniająca uchwałę Nr XI/146/2011 Rady Miasta Wisła z 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 (Dz. Urz. Woj. Sla. 
z 2014 r. poz. 707), która weszła w życie z dniem 21 lutego 2014 r.; 

7) zmian wprowadzonych uchwałą Nr XXXV/554/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 27 lutego 2014 r. 
zmieniająca uchwałę Nr XI/146/2011 Rady Miasta Wisła z 27 października 2011 r. w sprawie określenia 
wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz 

Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/576/2014

Rady Miasta Wisła

z dnia 27 marca 2014 r.
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określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej (Dz. Urz. Woj. Sla. 
z 2014 r. poz. 1293), która weszła w życie z dniem 20 marca 2014 r.

2. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Przewodniczący Rady Miasta 
Wisła

Janusz Podżorski
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UCHWAŁA NR XI/146/2011
RADY MIASTA WISŁA

z dnia 27 października 2011 r.

w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia poboru opłaty 
miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie 

miejscowej 
(tekst jednolity z dnia 27 marca 2014 r.)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz.U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz art. 47 §4a ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. 2012 r. Nr 125, poz. 749 z późn. zm.), po 
konsultacjach społecznych z mieszkańcami przeprowadzonych w trybie §3 ust. 1 pkt 5 uchwały nr 
XXI/325/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania 
konsultacji społecznych z mieszkańcami (Dz.Urz.Woj.Sla. z 2012 poz. 4981 z późn. zm.), mając na uwadze 
art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych (tekst jednolity Dz.U. 2011 r. Nr 197 poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miasta Wisła 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Określa się dzienne stawki opłaty miejscowej w sposób następujący: 

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

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

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

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

3. Obniża się o 50% dzienne stawki opłaty miejscowej podczas imprezy "Wisła za połowę".

§ 2. 

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

2.1) Określa się inkasentów opłaty miejscowej od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach 
wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych na terenie Miasta Wisła: 

1)  Pani BODYNEK Ewa – dla obiektu DW "RADIOLA" w Wiśle przy ul. J. Niemca 4A (wpis do 
prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 356); 

2)  Pani CHOCHÓR Grażyna – dla Hotelu "POLONIA" w Wiśle przy ul. Wyzwolenia 34A (wpis do 
prowadzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego ewidencji obiektów hotelarskich); 

3)  Pani CIEŚLAR Alicja – dla  obiektu Rezydencja Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej "ZAMEK" 
w Wiśle przy ul. Zameczek 1 (wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów 
hotelarskich pod numerem 341); 

4)  Pani CIEŚLAR Beata – dla  Hotelu "STOK" w Wiśle przy ul. Jawornik 52A (wpis do prowadzonej 
przez Marszałka Województwa Śląskiego ewidencji obiektów hotelarskich); 

5)  Pani CIEŚLAR Danuta – dla  obiektu DW "LIMBA" w Wiśle przy ul. Górnośląskiej 5 (wpis do 
prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 252); 

6)2) <uchylony> 

Załącznik do Obwieszczenia Nr 5/2014

Rady Miasta Wisła

z dnia 27 marca 2014 r.
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7)  Pani CIEŚLAR Joanna – dla  obiektu CR i R "JUBILAT" w Wiśle przy ul. Bukowej 9; 

8)  Pani Cieślar Maria – dla Ośrodka Wypoczynkowo-Szkoleniowego "ZIMOWIT" w Wiśle przy ul. 
Wodnej 3 (wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów hotelarskich pod 
numerem 324); 

9)  Pan KOŃCZYK Janusz – dla obiektu "BIAŁY DWOREK" w Wiśle przy ul. 1 Maja 6 (wpis do 
prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 188); 

10)  Pani LUBER Agnieszka – dla Pensjonatu "OGRODZISKO" w Wiśle przy ul. Malinka 8 (wpis do 
prowadzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego ewidencji obiektów hotelarskich); 

11)  Pani PINKAS Alicja – dla obiektu  "ZBIORNIK WODNY" w Wiśle Oś. Noclegi; 

12)  Pani POLOK Danuta – dla  obiektu DW "CISÓWKA" w Wiśle przy ul. Górnośląskiej 42 (wpis do 
prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 172); 

13)  Pani RASZKA Jolanta – dla  obiektu DW "BRUCLIK" w Wiśle Oś. Kozińce 13 (wpis do prowadzonej 
przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 142); 

14)  Pani SKURZOK Agnieszka – dla Hostelu "KROKUS" w Wiśle przy ul. Górnośląskiej 9 (wpis do 
prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 075); 

15)  Pani SZWEDO Ewa – dla obiektu Villi "POD RÓŻĄ" w Wiśle Aleja Ksiedza Biskupa Bursche 46; 

16)  Pani ŚCIBISZ Grażyna – dla  obiektu OW "STORCZYK" w Wiśle przy ul. Górnośląskiej 3 (wpis do 
prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 239); 

17)  Pani ZBROŃSKA Agnieszka – dla Ośrodka "RELAKS" w Wiśle przy ul. 11 Listopada 35 (wpis do 
prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 223); 

18)  Pani ZGORZELSKA Alina – dla  obiektu DW "MITUR" w Wiśle przy ul. Fiedorowskiej 2 (wpis do 
prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 203); 

19)  "ALMIRA 2005" Sp. z o.o. (legitymująca się wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
0000226809) – dla obiektu Villa "ALMIRA" w Wiśle przy ul. Górnośląskiej 1A; 

20)  BIURO PODRÓŻY "PARTNER" Sp. z o.o. Spółka Komandytowa (legitymująca się wpisem do 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000425789) – dla obiektu DW "IZABELA" w Wiśle przy 
ul. Gimnazjalnej 10 (wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów hotelarskich 
pod numerem 219); 

21)  Bogdan Gruszka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PHU "TRANS-KRUSZ" Gruszka 
Bogdan (NIP 638-10-02-759, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) – dla Obiektu "Centrum GREEN HILL" w Wiśle przy ul. 
Dziechcinka 7 (wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów hotelarskich pod 
numerem 201); 

22)  "FROMAG" Sp. z o.o. (legitymująca się wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
0000380863) – dla Hotelu "MERCURE"  Wisła Patria w Wiśle przy ul. Kopydło 20 (wpis do prowadzonej 
przez Marszałka Województwa Śląskiego Ewidencji Obiektów Hotelarskich); 

23)  "GEOVITA" Sp. z o.o. (legitymująca się wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
0000162223) – dla Centrum Konferencji i Rekreacji "GEOVITA" w Wiśle Oś. Bajcary 14 (wpis do 
prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 170); 

24)  Heinrich Paulus prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "APARTAMENTY SOLAR" 
Heinrich Paulus (NIP 526-254-63-81, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) – dla obiektu "APARTAMENTY SOLAR" 
w Wiśle przy ul. Kiczerowskiej 3A (wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji 
obiektów hotelarskich pod numerem 082); 

25)  K.P.T.W. "NATURA TOUR" Sp. z o.o. (legitymująca się wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem 0000155205 ) – dla obiektu DW "SOSNA" w Wiśle przy ul. Górnośląskiej 46 (wpis do 
prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 226); 
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26)  Krzysztof Kryj, Bogusław Rojek, Jan Kuczera i Zbigniew Zimonczyk prowadzący wspólnie 
działalność gospodarczą pod firmą "KOMA" S.C. (NIP 642-25-74-471, legitymujący się wpisem do 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) – dla obiektu 
"SILESIA" w Wiśle przy ul. Bukowej 4 (wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji 
obiektów hotelarskich pod numerem 153); 

27)  Łukasz Kryjak i Marcin Kryjak prowadzący wspólnie działalność gospodarczą pod firmą "LUMAR" 
Łukasz i Marcin Kryjak Spółka Cywilna (NIP 547-20-22-810,  legitymujący się wpisem do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) – dla Hotelu "VESTINA" 
w Wiśle przy ul. Malinka 35 (wpis do prowadzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego ewidencji 
obiektów hotelarskich); 

28)  Maria i Ryszard Rucińscy prowadzący wspólnie działalność gospodarczą pod firmą P.U.H. "MARIA" 
Spółka Cywilna (NIP 548-246-15-86, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) – dla Pensjonatu "UŚMIECH" w Wiśle przy ul. 
Chałupiańskiej 1 (wpis do prowadzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego Ewidencji Obiektów 
Hotelarskich); 

29)  "NAT FIRMA TURYSTYCZNA" Sp. z o.o. (legitymująca się wpisem do Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem 0000084122) – dla Apartamentów w Wiśle przy ul. Bukowej 6 (wpis do 
prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 398); 

30)  PHZ "JUR-GAST" Sp. z o.o. (legitymująca się wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem 0000183122) – dla obiektu "DWÓR JUR-GAST" w Wiśle przy ul. Stalmacha 1 (wpis do 
prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 366); 

31)  "POD JEDLAMI" Sp. z o.o. (legitymująca się wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem 0000267084) – dla Hotelu "POD JEDLAMI" (wpis do prowadzonej przez Marszałka 
Województwa Śląskiego ewidencji obiektów hotelarskich) i OW "TURNIA" w Wiśle przy ul. Beskidzkiej 
17 (wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 
081); 

32)  Polski Związek Sportów Niepełnosprawnych  "START" (legitymujący się wpisem do Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem 0000124143) – dla obiektu Ośrodek Sportowy PZSN "START" w Wiśle 
przy ul. Olimpijskiej 1 (wpis do prowadzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego Ewidencji 
Obiektów Hotelarskich); 

33)  Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "PLUSK" Sp. z o.o. (legitymująca się wpisem do Krajowego 
Rejestru Sadowego pod numerem 0000091426)  – dla  obiektu DW "EWA" w Wiśle przy ul.  Brzozowej 
7 i 14 (wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 
070); 

34)  "SPÓŁDZIELNIA KŁOS" (legitymująca się wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
0000175062) – dla obiektu DW "KŁOS" w Wiśle przy ul. Na Stoku 2 (wpis do prowadzonej przez 
Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 042); 

35)  "SUN & SNOW" Sp. z o.o. (legitymująca się wpisem do Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 
0000318497) – dla Apartamentów w Wiśle przy ul. Bukowej 6, ul. Bukowej 17, ul. Górnośląskiej 9 oraz ul. 
Miłej 2 (wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów hotelarskich pod 
numerem 042); 

36)  Tadeusz Byrtek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "BYRTEK TADEUSZ Firma 
Handlowo-Usługowa" (NIP 548-11-69-984, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla Willi "KSIĘŻÓWKA-WIŚLANKA" w Wiśle 
przy ul. Górnośląskiej 1 (wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów 
hotelarskich pod numerem 068); 

37)  Tadeusz Gołębiewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "HOTEL GOŁĘBIEWSKI" 
Tadeusz Gołębiewski (NIP 125-001-07-73, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej)  – dla obiektu "HOTEL GOŁĘBIEWSKI" w Wiśle 
Aleja Księdza Biskupa Bursche 3 (wpis do prowadzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego 
ewidencji obiektów hotelarskich); 
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38)  "WITOSA PROJEKT" Sp. z o.o. (legitymująca się wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem 0000307217) – dla obiektu DW "BESKIDY" w Wiśle przy ul. Wypoczynkowej 10 (wpis do 
prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 145); 

39)3)"GAWRA" Sp. z o.o. (legitymująca się wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
0000029725) – dla obiektu "HOTEL GAWRA" w Wiśle, przy ul. Górnośląskiej 44 (wpis do prowadzonej 
przez Marszałka Województwa Śląskiego ewidencji obiektów hotelarskich).

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

4.4) Określa się inkasenta opłaty miejscowej od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach 
wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych na terenie Miasta Wisła w innych obiektach niż wskazane 
w ust. 2: Panią Annę Słowiok, zamieszkałą w Wiśle (Jawornik), posiadającą NIP 548-255-35-55. 

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

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

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

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisła. 

§ 4. 

Traci moc uchwała Nr LI/638/2010 Rady Miasta Wisła z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia 
wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej na rok 2011 oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej 
w drodze inkasa oraz uchwała Nr LI/640/2010 Rady Miasta z dnia 28 października 2010 r. w sprawie 
określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej na rok 2011 r. 

§ 5. 

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

1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 1 uchwały Nr XXXIV/536/2014 Rady Miasta Wisła z 30 stycznia 2014 r. zmieniającej uchwałę Nr XI/146/2011 Rady Miasta Wisła z 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 (Dz. Urz. Woj. Śląs. z 2014 r. poz. 707)

2) Uchylony przez § 1 pkt. 1 uchwały Nr XXXV/554/2014 Rady Miasta Wisła z 27 lutego 2014 r. zmieniającej uchwałę Nr XI/146/2011 Rady Miasta Wisła z 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 
(Dz. Urz. Woj. Śląs. z 2014 r. poz. __)

3) Dodany przez § 1 pkt. 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 2. 
4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

Id: D83D3E77-8231-411A-BFBE-33BAC9EFC286. Podpisany Strona 7Id: EE267F5E-D1FD-4C01-9E49-AEA095657198. Podpisany Strona 155



UCHWAŁA NR XXXVI/577/2014
RADY MIASTA WISŁA

z dnia 27 marca 2014 r.

ogłaszająca jednolity tekst uchwały Nr XXI/318/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 25 października 2012 r. 
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Wisła w zakresie 

sprzyjania rozwojowi sportu

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 
15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity. Dz. U. z 2013 poz. 594). 

Rada Miasta Wisła 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1. Ogłasza się jednolity tekst uchwały Nr XXI/318/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 25 października 2012 r. 
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Wisła w zakresie sprzyjania 
rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Sla z 2012 r. poz. 4738). 

2.  Ogłoszenie tekstu jednolitego nastąpi w formie obwieszczenia Rady Miasta Wisła, które stanowi załącznik 
do niniejszej uchwały. 

3.  Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 2. 

Powierza się wykonanie uchwały Burmistrzowi Miasta Wisła. 

§ 3. 

Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wisła. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Wisła

Janusz Podżorski
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OBWIESZCZENIE NR 6/2014
RADY MIASTA WISŁA

z dnia 27 marca 2014 r.

Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały Nr XXI/318/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 25 października 
2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Wisła w zakresie 

sprzyjania rozwojowi sportu

1. Na podstawie art.16 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172 z późń. zm.) ogłasza się 
w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XXI/318/2012 Rady Miasta Wisła 
z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy 
Wisła w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Śląs. z 2012 r. poz. 4738), z uwzględnieniem 
zmian wprowadzonych: 

1) uchwałą Nr XXIII/362/2012 Rady Miasta Wisła z 20 grudnia 2012 r. o zmianie uchwały w sprawie 
określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Wisła w zakresie sprzyjania rozwojowi 
sportu (Dz.Urz.Woj.Sla. z 2013 poz. 810), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

2. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Przewodniczący Rady Miasta 
Wisły

Janusz Podżorski

Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/577/2014

Rady Miasta Wisła

z dnia 27 marca 2014 r.
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UCHWAŁA NR XXI/318/2012
RADY MIASTA WISŁA

z dnia 25 października 2012 r.

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Wisła w zakresie 
sprzyjania rozwojowi sportu (tekst jednolity z dnia 27 marca 2014 r.)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz z art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857), po konsultacjach społecznych z mieszkańcami 
przeprowadzonych w trybie §3 ust. 1 pkt 5 uchwały nr XXI/325/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 
25 października 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami 

Rada Miasta Wisła 
uchwala co następuje: 

§ 1. 

Postanowienia ogólne 

1. Uchwała określa warunki i tryb finansowania przez Gminę Wisła zadania własnego z zakresu sportu na 
terenie Gminy Wisła. 

2. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do dotacji udzielanych na podstawie ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 
1536 ze zm.). 

3. Wspieranie finansowe rozwoju sportu następuje w formie dotacji celowej, zwanej dalej "dotacją", 
przyznawanej wnioskodawcy na warunkach i w trybie określonych w niniejszej uchwale. 

4. Przyjmuje się, że sprzyjanie rozwojowi sportu w Gminie Wisła będzie służyło realizacji celu publicznego, 
w zakresie: 

1) poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Wisła, 

2) zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez kluby 
sportowe.

§ 2. 

Warunki otrzymania dotacji 

1. Przedmiotem dotowania może być dofinansowanie lub finansowanie wydatków bieżących z tytułu: 

1) przygotowań klubu do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu; 

2) udziału klubu w rozgrywkach, zawodach w określonej dyscyplinie sportu; 

3) utrzymania, remontu lub modernizacji obiektów i urządzeń sportowych klubu służących uprawianiu 
sportu; 

4) zakupu sprzętu sportowego oraz strojów sportowych dla zawodników lub ulepszenie posiadanego 
sprzętu; 

5) organizacji imprez sportowych na terenie Gminy; 

6) opłaty statutowej i delegacji sędziowskich; 

7)1) wynagrodzenia pracowników klubu (łącznie z obligatoryjnymi obciążeniami ponoszonymi przez 
pracodawcę), z zastrzeżeniem pkt 6 w §2 ust. 3 - do wysokości ich wynagrodzenia obowiązującego na 

1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 1 uchwały Nr XXIII/362/2012 Rady Miasta Wisły z dnia 20 grudnia 2012 r. 

Załącznik do Obwieszczenia Nr 6/2014

Rady Miasta Wisła

z dnia 27 marca 2014 r.
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koniec trzeciego kwartału roku poprzedniego, ale nie więcej niż kwota przeciętnego wynagrodzenia 
w gospodarce narodowej w tym kwartale, ustalana na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 17 grudnia 
1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. Nr 
153 poz. 1227 z późn. zm.); 

8)2) wynagrodzenia osób fizycznych nie będących pracownikami klubu ani przedsiębiorcami - do 
wysokości ich wynagrodzenia obowiązującego na koniec trzeciego kwartału roku poprzedniego (jeżeli 
takie umowy zlecenia były już zawarte), ale nie więcej niż kwota przeciętnego wynagrodzenia 
w gospodarce narodowej w tym kwartale, ustalana na zasadach wskazanych w pkt 7.

2. Dotacja ma służyć realizacji celu publicznego, o którym mowa w § 1 ust. 4. 

3. Z dotacji nie mogą być finansowane ani dofinansowane: 

1) transfery zawodnika z innego klubu sportowego; 

2) zapłaty kar, mandatów i innych karnych opłat nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu; 

3) zobowiązania tego klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów 
wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia; 

4) koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację zadania w związku z zawarciem umowy o udzielenie 
dotacji; 

5) wypłaty stypendiów sportowych i nagród pieniężnych . 

6)3) wynagrodzenia oraz inne świadczenia na rzecz członków zarządu klubu.

§ 3. 

Tryb udzielania dotacji 

1. Organem przyznającym dotację na projekt z zakresu sportu jest Burmistrz Miasta Wisła. 

2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 

3. Wnioski winny być składane w terminie do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy, jeżeli 
zadanie ma być rozpoczęte i zakończone w roku następnym, z tym, że wnioski dotyczące 2013 roku będą 
składane w terminie 14 dni od daty wejścia w życie niniejszej uchwały. 

4. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych lub innych wad wniosku, Burmistrz Miasta 
Wisła wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku. 

5. Wniosek, którego wad nie usunięto lub który nie został uzupełniony, pozostaje bez rozpatrzenia. 

6. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji bierze się pod uwagę w szczególności: 

1) wpływ zadania na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy; 

2) przedstawioną kalkulację kosztów; 

3) możliwość realizacji zadania przez podmiot; 

4) dotychczasową współpracę podmiotu z Gminą; 

5) wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.

7. Warunkiem przyznania dotacji jest zaplanowanie wydatków na dotacje, o których mowa w niniejszej 
uchwale, w budżecie Gminy. 

8. Burmistrz Miasta Wisła dokonuje wyboru wniosków z jednoczesnym określeniem maksymalnej kwoty 
dotacji na wybrany projekt. 

o zmianie uchwały w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Wisła w zakresie 
sprzyjania rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013 r., poz. 810)

2) Dodany przez § 1 pkt. 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 1. 
3) Dodany przez § 1 pkt. 3 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.
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9. Wnioskodawca, zgodnie z wynikiem uzgodnień, zweryfikuje ostateczną treść zadania, w tym zakres 
kosztów wspieranych dotacją. 

10. Informację o udzieleniu dotacji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wisła.

§ 4. 

Umowa o dotację i rozliczenie dotacji 

1. Z każdym wnioskodawcą, którego projekt został wybrany do dofinansowania, Burmistrz Miasta Wisła 
zawiera umowę, która powinna zawierać: oznaczenie stron umowy, wysokość przyznanej dotacji; tryb 
płatności; opis zakresu rzeczowego zadania; termin wykorzystania dotacji, termin i sposób rozliczenia 
dotacji, w tym termin zwrotu części niewykorzystanej dotacji oraz tryb kontroli wykonania zadania 
i wydatkowania dotacji. 

2. Integralnym elementem umowy jest wniosek zaakceptowany przez Burmistrza Miasta Wisła. 

3. W treści umowy zamieszcza się postanowienia dopuszczające jej zmianę w drodze dwustronnego aneksu 
pisemnego, z zastrzeżeniem, że zmiana umowy nie może powodować zwiększenia kwoty przyznanej dotacji. 

4. W umowie można zawrzeć postanowienia dopuszczające możliwość: 

1) dokonania w uzasadnionych przypadkach przesunięć rzeczowo-finansowych do 10% pomiędzy 
poszczególnymi pozycjami kosztorysu zadania przy czym każda zmiana kosztorysu wymaga pisemnego 
powiadomienia Burmistrza Miasta Wisła; 

2) zmniejszenia wysokości dotacji w sytuacji spadku dochodów własnych Gminy Wisła, na co nie jest 
wymagana zgoda Dotowanego, 

3) wypłatę dotacji w transzach miesięcznych o różnej wartości.

§ 5. 

Kontrola wykorzystania dotacji 

1. Burmistrz Miasta Wisła może przeprowadzić kontrolę prawidłowości wydatkowania przekazanych mu 
środków finansowych. 

2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, upoważnieni pracownicy Burmistrza Miasta Wisła mogą 
badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości 
wykonywania zadania oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania 
zadania. Dotowany na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne 
nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego. 

3. Prawo kontroli przysługuje upoważnionym osobom w siedzibie Dotowanego, jak i obejmuje możliwość 
żądania dostarczenia określonych dokumentów do siedziby Gminy. 

4. O zamiarze dokonania kontroli Burmistrz Miasta Wisła uprzedza na 2 dni przed planowanym terminem 
kontroli. 

5. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który podpisują osoby kontrolujące i osoby 
reprezentujące klub sportowy. 

6. W przypadku odmowy podpisania protokołu Dotowany w ciągu 3 dni od daty jego otrzymania złoży 
pisemne wyjaśnienie co do przyczyn tej odmowy. 

7. W przypadku, gdy kontrola prowadzona jest przed zakończeniem roku kalendarzowego i złożeniem 
sprawozdania końcowego z wykorzystania dotacji, Dotujący niezwłocznie skieruje do kontrolowanej 
jednostki zalecenia wystąpienie pokontrolne, wskazując konieczne do usunięcia nieprawidłowości. 

8. Dotowany jest obowiązany w terminie 30 dni od dnia doręczenia zaleceń zawiadomić organ dotujący 
o sposobie wykonania zaleceń.
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§ 6. 

1. Określa się wzór sprawozdania z wykonania zadania i wykorzystania dotacji w treści załącznika nr 2 do 
uchwały. 

2.  Sprawozdanie przedkłada się w terminie 30 dni po terminie realizacji zadania. 

3.  Informację o rozliczeniu dotacji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wisła.

§ 7. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisła. 

§ 8. 

Uchyla się Uchwałę Nr LI/649/2010 Rady Miasta Wisła z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia 
warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Wisła. 

§ 9. 

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i Biuletynie Informacji 
Publicznej Gminy Wisła oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim. 

§ 10. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Ślaskiego, ale nie wcześniej niż 1 stycznia 2013 roku. 

  

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Wisła

Janusz Podżorski
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Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu  

…………………………………  …………………………………………… 

 (pieczęć wnioskodawcy)   (data i miejsce złożenia wniosku) 

 

WNIOSEK  

o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu pod nazwą: 

………………………………………………………………………………… 

I.   Dane dotyczące wnioskodawcy 

 1) pełna nazwa  

 ………………………………………………………………………..……………………………………  

 2) forma prawna  

 ………………………………………………………………………………………………………………  

 3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze*  

 ………………………………………………  

 4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia  

 ………………………………………………………………………………………  

 5) nr NIP ………………………………………………… Nr REGON ……………………………………  

 6) dokładny adres: miejscowość ………… ul. ……………………gmina ……………powiat ……….……  

 7) tel. …………………………………faks …………………………e-mail: ………………………  

 8) nazwa banku i numer rachunku  

 …………………………………………………………………………………………………  

 9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do podpisywania umowy o wykonanie zadania publicznego  

 …………………………………………………………………………………………………………………  

 10) nazwa, adres, i telefon kontaktowy jednostki bezpośrednio wykonującej zadanie, o którym mowa we wniosku  

 ………………………………………………………………………………………………………………  

 11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących wniosku (imię i nazwisko oraz nr telefonu 
kontaktowego)  

 ……………………………………………………………………………………………………………  

 12) przedmiot działalności statutowej:  

 13) Jeżeli wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą:  

 - Numer wpisu w rejestrze przedsiębiorców  

 - Przedmiot działalności gospodarczej  

II.   Opis zadania 

 Nazwa zadania  

  

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/318/2012

Rady Miasta Wisła

z dnia 25 października 2012 r.
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 Szczegółowy opis działań w zakresie realizacji zadania – z uwzględnieniem harmonogramu poszczególnych działań.  

  

III.   Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania 

1.  Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:  

 
Lp .  

 
Rodzaj kosztów  

(koszty merytoryczne i administracyjne  
związane z realizacja zadania) 

 
Koszt 

całkowity 
(w zł) 

 
Z tego z  

wnioskowanej 
dotacji 
(w zł) 

Z tego z finansowych 
środków własnych, środków 
z innych źródeł oraz wpłat 

i opłat adresatów 
(w zł) 

          

O  
g  
ó  
ł  
e  
m  

        

2.  Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:  

 ……………………………………………………………………………………………………………………  

 ……………………………………………………………………………………………………………………  

IV.   Przewidywane źródła finansowania zadania: 

 1.  

Źródła finansowania zł %  

Wnioskowanie kwota dotacji      

Środki własne w tym:      

Finansowe      

Łączny koszt zadania   100% 

 2. Informacja o uzyskanych przez wnioskodawcę środków prywatnych lub publicznych, których kwota została 
uwzględniona w ramach środków własnych:*  

  

 3. Informacja dotycząca rzeczowego wkładu własnego i zasobów kadrowych – jako czynników przewidywanych do 
wykorzystania przy realizacji zadania.  

  

Oświadczam (-my), że: 

 Proponowane zadanie w całości mieści się w zakresie działalności wnioskodawcy;  

 W ramach składanego wniosku przewidujemy pobieranie'/niepobieranie' opłat od adresatów zadania;  

 Wszystkie podane we wniosku informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.  

 (pieczęć wnioskodawcy) 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………  

 (podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy) 
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ROZLICZENIE  

Wykonania zadania w zakresie rozwoju sportu  

…………………………………………………………………………………………………  

 (nazwa zadania) 

 

 w okresie od ……… do ………określonego w umowie nr ……  

 zawartej w dniu ………………………………………………, pomiędzy  

 …………………………………………………… a …………………………………………  

   (nazwa organu zlecającego)    (nazwa wnioskodawcy) 

 

Część I. Sprawozdanie merytoryczne 

 Opis zrealizowanych zadań.  

  

 

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków 

Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów ( w zł ) 

 
 
 
 
 

Lp. 

 
 
 
 

Rodzaj  kosztów  
(koszty 

merytoryczne  
i administracyjne  

związane 
z realizacja  

zadania) 

Całość zadania  
(zgodnie z umowa) 

 

Bieżący okres sprawozdawczy – w  
przypadku sprawozdania końcowego – za  

okres realizacji zadania 

 
 

Koszt  
całkowity 

 
 

Z tego z  
dotacji 

 
 

Z tego  
finansowanych  
środków 

własnych,  
środków z innych  
źródeł oraz wpłat i  

opłat adresatów  
 

 
 

Koszt  
całkowity 

 
 

Z tego z  
dotacji 

 
 

Z tego  
Finansowanych  
środków własnych,  
środków z innych  
źródeł oraz wpłat i  

opłat adresatów  
 

                

                

O  
g  
ó  
ł  
e  
m  

              

  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/318/2012

Rady Miasta Wisła

z dnia 25 października 2012 r.
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Rozliczenie ze względu na źródło finansowania: 

 
 
Źródło finansowania  

 
Całość zadania ( zgodnie z umową ) 

Bieżący okres Sprawozdawczy – w przypadku  
Sprawozdania końcowego – za okres realizacji  

zadania 

Zł  %  Zł  % 

 
Kwota dotacji  

        

Środki własne w tym:          

 
Finansowe  

        

Łączny koszt zadania    100%    100% 

 Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budżetu:  

 
……………………………………………………………………………………………………………………  

 

Zestawienie faktur (rachunków): 

 
 
Lp.  

 
Numer  
Dokumentu  
Księgowego  

 
Numer pozycji  
Kosztorysu  

 
 Data  

 
Nazwa  
Wydatku  

 
 Kwota (zł) 

Z tego ze  
środków  
pochodzących  
Z dotacji (zł) 

              

 

Część III. Dodatkowe informacje:  

 ………………………………………………………………………………………………………………  

 Załączniki:  

 …………………………………………………………………………………………………………………  

 …………………………………………………………………………………………………………………  

 …………………………………………………………………………………………………………………  

 Oświadczam (-my),że:  

Wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i  
faktycznym  

 Wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione.  

 (pieczęć wnioskodawcy) 

 

 …………………………………………………………………………………………………………………  

 (podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy) 

 Poświadczenie złożenia sprawozdania:  
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UCHWAŁA NR XXXVI/578/2014
RADY MIASTA WISŁA

z dnia 27 marca 2014 r.

ogłaszająca jednolity tekst uchwały Nr XXXI/465/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 31 października 2013 r. 
w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień 

przedmiotowych w podatku

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 
15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 594). 

Rada Miasta Wisła 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1. Ogłasza się jednolity tekst uchwały Nr XXXI/465/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 31 października 2013 r. 
w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych 
w podatku (Dz. Urz. Woj. Sla. z 2013 r. poz. 6641). 

2.  Ogłoszenie tekstu jednolitego nastąpi w formie obwieszczenia Rady Miasta Wisła, które stanowi załącznik 
do niniejszej uchwały. 

3.  Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 2. 

Powierza się wykonanie uchwały Burmistrzowi Miasta Wisła. 

§ 3. 

Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wisła. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Wisła

Janusz Podżorski
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OBWIESZCZENIE NR 7/2014
RADY MIASTA WISŁA

z dnia 27 marca 2014 r.

Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały Nr XXXI/465/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 31 października 
2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień 

przedmiotowych w podatku

1. Na podstawie art.16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172 z późń. zm.) ogłasza się 
w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst Uchwały Nr XXXI/465/2013 Rady Miasta Wisła 
z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz 
wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku (Dz. Urz. Woj. Sla. z 2013 r. poz. 6641), 
z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 

1) uchwałą Nr XXXIII/510/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniającą uchwałę nr 
XXXI/465/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku (Dz. Urz. Woj. Sla. 
z 2013 r. poz. 7803), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.; 

2) uchwałą Nr XXXIV/529/2014 Rady Miasta Wisła z 30 stycznia 2014 r. zmieniającą uchwałę nr 
XXXI/465/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku (Dz. Urz. Woj. Sla. 
z 2014 r. poz. 704), która weszła w życie z dniem 21 lutego 2014 r. z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2014 roku.

2. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Przewodniczący Rady Miasta 
Wisła

Janusz Podżorski

Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/578/2014

Rady Miasta Wisła

z dnia 27 marca 2014 r.
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Załącznik do Obwieszczenia Nr 7/2014 

Rady Miasta Wisła 

z dnia 27 marca 2014 r. 

Uchwała Nr XXXI/465/2013 
Rady Miasta Wisła 

z dnia 31 października 2013 r. 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień 

przedmiotowych w podatku 

(tekst jednolity z dnia 27 marca 2014 r.)

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz.U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 5 ust.1, ust. 3, ust. 4 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), po 
konsultacjach społecznych z mieszkańcami przeprowadzonych w trybie §3 ust. 1 pkt 5 uchwały nr 
XXI/325/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania 
konsultacji społecznych z mieszkańcami (Dz.Urz.Woj.Sla. z 2012 poz. 4981), mając na uwadze 
art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych (tekst jednolity Dz.U. 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miasta Wisła 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości położonych na obszarze Gminy Wisła: 

1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania 
w ewidencji gruntów i budynków: rocznie 0,89 PLN od 1 m2 powierzchni, za wyjątkiem: 

-1) gruntów w okresie zawieszenia działalności gospodarczej na podstawie art. 14a ustawy z dnia 2 lipca 
2004 r o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 672 z późn. zm.): 
rocznie 0,50 PLN od 1 m 2 powierzchni;

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych: rocznie 4,56 PLN od 
1 ha powierzchni; 

c)2) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicznego: rocznie 0,41 PLN od 1 m 2 powierzchni, za wyjątkiem: 

-3) gruntów zakwalifikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako drogi, które nie stanowią dróg 
publicznych i nie są objęte zwolnieniami bądź innymi preferencjami wynikającymi z przepisów 
powszechnie obowiązujących: rocznie 0,20 PLN od 1 m 2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych: rocznie 0,74 PLN od 1 m2 powierzchni użytkowej, za wyjątkiem: 

- mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej: rocznie 22,60 PLN od 1 m2 

powierzchni użytkowej;

1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 1 uchwały Nr XXXIV/529/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 30 stycznia 2014 r. zmieniającej uchwałę nr XXXI/465/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 31 października 
2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku (Dz. Urz. Woj. Sla. z 2014 r. poz. 704)

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały Nr XXXIII/510/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniającej uchwałę nr XXXI/465/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 31 października 
2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku (Dz. Urz. Woj. Sla. z 2013 r. poz. 7803)

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 1. 
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b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: rocznie 22,60 PLN od 1 m2 powierzchni 
użytkowej; 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 
siewnym: rocznie 10,75 PLN od 1 m2 powierzchni użytkowej; 

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, 
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń: rocznie 4,68 PLN od 1 m2 powierzchni użytkowej; 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicznego: rocznie 6,70 PLN od 1 m2 powierzchni użytkowej, za 
wyjątkiem: 

- garaży wolnostojących trwale związanych z gruntem: rocznie 7,50 PLN od 1 m2 powierzchni 
użytkowej, 

- garaży znajdujących się w budynkach pozostałych, w tym w budynkach gospodarczych: rocznie 
7,50 PLN od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3) od budowli: rocznie 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, za wyjątkiem: 

-4) urządzeń służących do zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych, o których mowa w ustawie 
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst 
jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.): rocznie 1,25% ich wartości określonej na 
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. 5) 

 Zwalnia się z podatku od nieruchomości budowle na obiektach sportowych stanowiące: 

1)  trybuny wraz z zadaszeniem, 

2)  bieżnie.

§ 3. 6) 

1. Pomoc de minimis, o której mowa w Rozporządzeniu Komisji Europejskiej (UE) Nr 1407/2013 z dnia 
18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do 
pomocy de minimis (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 352/1 z dnia 24 grudnia 2013 roku), 
w odniesieniu do przedsiębiorców, tj. podatników prowadzących działalność gospodarczą bez względu na 
formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania, stanowią: 

1) różnice pomiędzy stawkami podstawowymi a stawkami preferencyjnymi określonymi w formie 
wyjątków wymienionych w tiretach: 

a) w §1 pkt 1 lit. „a” , 

b) w §1 pkt 1 lit. „c”, 

2) zwolnienie od podatku, o którym mowa w §2. 

2.  Pomoc udzielona na podstawie niniejszej uchwały dla jednego przedsiębiorcy łącznie z pomocą udzieloną 
z innych źródeł w okresie trzech lat podatkowych nie może przekroczyć kwoty 200.000,00 EUR brutto, a dla 
przedsiębiorcy  prowadzącemu działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów kwoty 
100.000,00 EUR brutto. 

3. Niniejsza uchwała nie ma zastosowania w obszarach oznaczonych w art. 1 Rozporządzenia Komisji 
Europejskiej (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 352/1 
z dnia 24 grudnia 2013 roku)

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 3 uchwały, o której mowa w odnośniku 1. 
5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 4 uchwały, o której mowa w odnośniku 1. 
6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 5 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.
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4. Przedsiębiorca ubiegając się o udzielenie pomocy de minimis ma obowiązek przedłożyć następujące 
dokumenty: 

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

2) wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis którego wzór 
określono w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji 
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311z późn. zm.);

5. Termin złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 4, ustala się: 

1) na 30-ty dzień od wejścia w życie uchwały Nr XXXIV/529/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 30 stycznia 
2014 r. zmieniającej uchwałę nr XXXI/465/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 31 października 2013 r. 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień 
przedmiotowych w podatku, jeżeli udzielenie pomocy de minimis dotyczy roku podatkowego 2014, lub 

2) na dzień 30 stycznia roku podatkowego, jeżeli udzielenie pomocy de minimis nastąpi od początku roku 
podatkowego, lub 

3) na dzień złożenia informacji albo deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, jeżeli udzielenie 
pomocy de minimis nastąpi w trakcie roku podatkowego.

6. Przedsiębiorca nie może skorzystać z pomocy de minimis w następujących przypadkach: 

1) przekroczenia pułapu dopuszczalnej pomocy de minimis lub 

2) niedopełnienia obowiązków określonych w ust. 4 lub 5 lub 

3) zalegania z zapłatą zobowiązań wobec budżetu Gminy Wisła.

7. Wartość pomocy de minimis określona niniejszą uchwałą podlega kumulacji z wartością każdej innej 
pomocy de minimis uzyskanej w różnych formach i z różnych źródeł w okresie trzech kolejnych lat 
podatkowych oraz z wartością każdej pomocy innej niż de minimis, otrzymanej w odniesieniu do tych samych 
kosztów kwalifikowanych lub tego samego środka finansowania ryzyka. 

§ 4. 

 Traci moc uchwała Rady Miasta Wisła Nr XXI/308/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie ustalenia 
wysokości stawek podatku od nieruchomości, od budynków, budowli i gruntów oraz zwolnień w podatku. 

§ 5. 

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisła. 

§ 6. 

 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz publikacji w Biuletynie 
Informacji Publicznej Gminy Wisła i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim. 

§ 7. 

 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2014 roku. 

Przewodniczący Rady Miasta 
Wisła
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Janusz Podżorski
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UCHWAŁA NR XXXVI/579/2014
RADY MIASTA WISŁA

z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie udzielenia odpowiedzi na wniosek Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością "Pod Jedlami"

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 Wisła, 
 uchwala co następuje: 

§ 1. Udzielić odpowiedzi na wniosek Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością  „Pod Jedlami„ w treści 
stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Wisła

Janusz Podżorski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/579/2014 

Rady Miasta Wisła 

z dnia 27 marca 2014 r. 

OR. RM.0005.10.2014 

„Pod Jedlami„ Sp. z o.o.

Łaziska Górne

 Odpowiadając na wniosek z dnia 10 marca 2014r. Rada Miasta informuje, że wyrażenie indywidualnej 
(podmiotowej) zgody na zwolnienie lub obniżenie podatku od nieruchomości na gruncie obowiązującego prawa 
nie jest dopuszczalne.
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