SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI UCHWAŁ RADY MIASTA WISŁY
PODJĘTYCH W 2013 ROKU
wg. stanu na dzień 01.01.2014r.
W 2013 ROKU RADA MIASTA WISŁA PODJĘŁA OGÓŁEM 161 UCHWAŁ, Z CZEGO:
133 UCHWAŁY POZOSTAWAŁY W GESTII BURMISTRZA MIASTA WISŁA
27 UCHWAŁ POZOSTAWAŁO W GESTII PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIASTA WISŁA
2 UCHWAŁY POZOSTAWAŁY W GESTII PPRZEWODNICZĄCEJ KOMISJI REWIZYJNEJ
Uchwały realizowały następujące referaty i jednostki organizacyjne Urzędu Miasta:
FN - Referat Finansowy - 73 uchwał
OR - Referat Organizacyjny - 33 uchwały
RGŚ - Referat Rozwoju Gospodarczego i Środowiska - 13 uchwał
GPN - Referat Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości - 9 uchwał
GK - Referat Gospodarki Komunalnej - 8 uchwał
PTKS - Referat Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu - 7 uchwał
SO - Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych - 5 uchwał
MZEAS - Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół - 4 uchwały
MOPS - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 3 uchwały
MBP - Miejska Biblioteka Publiczna - 2 uchwały
WCK - Wiślańskie Centrum Kultury - 2 uchwały
SM – Sekretarz Miasta - 2 uchwały
Stan realizacji uchwał: zrealizowano: 127 uchwał, w trakcie realizacji pozostaje: 28 uchwał, a uchylono: 6 uchwał.
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lp.

nr uchwały
data

w sprawie:

Referat,
jednostka
realizująca

stan realizacji

Sesja Nr XXIV – 28.01.2013r.

1.

2.

3.

4.

XXIV/366/2013
31.01.2013

niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w
budżecie Miasta Wisły na rok 2014
środków stanowiących fundusz sołecki

XXIV/367/2013
31.01.2013

zmian budżetu miasta na 2013 rok

XXIV/368/2013
31.01.2013

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Wisły

XXIV/369/2013
31.01.2013

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

FN

Uchwała w trakcie realizacji
Brak zgody będzie uwzględniony na etapie
opracowywania projektu uchwały budżetowej na rok
2014.

FN

Uchwała zrealizowana
Wprowadzono aktualizacje planów finansowych.

FN

Uchwała zrealizowana
Zmiany w zakresie przedsięwzięć wieloletnich
zostały uwzględnione w wyliczeniu wymaganych
prawem wskaźników.

FN

Uchwała zrealizowana
Opublikowano
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa Śląskiego dnia 2013-02-25 pod
pozycją 1840.
Rozwiązano 1 umowę oraz zlecono kolejne inkaso.
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Sesja Nr XXV – 28.02.2013r.

5.

6.

XXV/370/2013
28.02.2013

przyjęcia sprawozdania z realizacji
Miejskiego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
za 2012 rok

XXV/371/2013
28.02.2013

przyjęcia Raportu z wykonania Miejskiego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii za
2012 rok

SO

XXV/372/2013
28.02.2013

ustanowienia Nagrody Miasta Wisły w
Dziedzinie Kultury i Sztuki i zatwierdzenia
regulaminu jej przyznawania

PTKS

7.

8.

9.

10.

XXV/373/2013
28.02.2013

zmian budżetu miasta na 2013 rok,

XXV/374/2013
28.02.2013

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Wisły,

XXV/375/2013
28.02.2013

określenia zasad ustalenia opłaty
miejscowej,

SO

FN

FN

FN

Uchwała zrealizowana
Na podstawie przyjętego sprawozdania opracowano
i przesłano sprawozdanie do Regionalnego Ośrodka
Polityki Społecznej.
Uchwała zrealizowana
Na podstawie przyjętego raportu opracowano i
przesłano raport do Krajowego Biura
Przeciwdziałania Narkomanii.
Uchwała zrealizowana
Na wniosek Komisji Kultury dokonano zmian w
regulaminie polegających na tym, że dodano zapis o
tym iż laureat nie może kandydować ponownie do
nagrody oraz dodano wzór oświadczenia kandydata
na zgodę do nominacji.
Uchwała zrealizowana
Wprowadzono aktualizacje planów finansowych.
Uchwała zrealizowana
Zmiany w zakresie przedsięwzięć wieloletnich
zostały uwzględnione w wyliczeniu wymaganych
prawem wskaźników.
Uchwała w trakcie realizacji
Opublikowano
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa Śląskiego dnia 2013-03-14 pod
pozycją 2422.
Prowadzona jest akcja informacyjna wśród
inkasentów, którzy zaprzestali prowadzenia tzw.
ksiązek meldunkowych.
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XXV/376/2013
28.02.2013
11.

XXV/377/2013
28.02.2013

12.

XXV/378/2013
28.02.2013
13.

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych
umów dzierżawy nieruchomości
lokalowych, stanowiących własność Gminy
Wisła w trybie bezprzetargowym, na czas
oznaczony do 3 lat,

zmiany uchwały nr XI/146/2011 Rady
Miasta Wisły z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie określenia wysokości dziennych
stawek opłaty miejscowej, zarządzenia
poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa
oraz określenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso w opłacie
miejscowej
udzielenia odpowiedzi na wniosek F.H.U.
"AGAT" w sprawie wydzierżawienia punktu
gastronomicznego w Parku Kopczyńskiego
na okres 3 lat

GK

Uchwała zrealizowana
Burmistrz Miasta zawarł umowy dzierżawy na czas
określony od 20 kwietnia 2013 do 19 kwietnia 2016r.
z dotychczasowymi dzierżawcami pawilonów
handlowo-gastronomicznych położonych w parku
Kopczyńskiego, tj: z Przedsiębiorcą Agatą Juroszek
F.H.U „AGAT” – pawilon nr 1 oraz Przedsiębiorcą
Tomaszem Pawliczek PHU „TOMASINO” – pawilon
nr 3.

FN

Uchwała zrealizowana
Opublikowano
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa Śląskiego dnia 2013-03-14 pod
pozycją 2423.
Rozwiązano 1 umowę oraz zlecono 2 kolejne inkasa.

OR/Przewodniczący Uchwała zrealizowana
RM
Udzielono odpowiedzi na sesji w dniu 28.02.2013.

Sesja Nr XXVI – 28.03.2013r.

14.

XXVI/379/2013
28.03.2013

zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Wisła

RGŚ

Uchwala zrealizowana
Kopię uchwały przekazano do WZC w Ustroniu.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

XXVI/380/2013
28.03.2013

przyjęcia „Gminnego programu opieki nad
zabytkami na lata 2013 – 2016 dla Miasta
Wisły”

XXVI/381/2013
28.03.2013

przyjęcia sprawozdanie z działalności
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za
rok 2012

XXVI/382/2013
28.03.2013

przyjęcia sprawozdanie z realizacji
Gminnego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie za rok 2012

XXVI/383/2013
28.03.2013

zmian w budżecie miasta na rok 2013

XXVI/384/2013
28.03.2013

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Wisła

XXVI/385/2013
28.03.2013

ustalenia dni i godzin otwarcia zakładów
gastronomicznych na terenie Gminy Wisła

PTKS

MOPS

MOPS

Uchwała zrealizowana
Program został opracowany przez wyłonioną w
drodze zapytania ofertowego firmę, a następnie
przyjęty przez RM.
Uchwała zrealizowana

Uchwała zrealizowana

FN

Uchwała zrealizowana
Wprowadzono aktualizacje planów finansowych.

FN

Uchwała zrealizowana
Zaktualizowano założenia w zakresie zarządzania
budżetem w perspektywie kolejnych lat.

GK

Uchwała zrealizowana
Uchwała weszła w życie po wcześniejszym
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego. Zgodnie z podjętą uchwałą ogródki
gastronomiczne wolnostojące oraz funkcjonujące
bezpośrednio przy placówkach gastronomicznych
mogą być otwierane i zamykane w dniach od
poniedziałku do niedzieli w godzinach od 6.00 do
4.00.
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XXVI/386/2013
28.03.2013

uchwalenia Statutu Miasta Wisła

21.

Sekretarz Miasta

XXVI/387/2013
28.03.2013
22.

XXVI/388/2013
28.03.2013
23.

24.

25.

XXVI/389/2013
28.03.2013

XXVI/390/2013
28.03.2013

przystąpienia do opracowania planu
miejscowego zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru miasta w
rejonie ul. Chałupiańskiej

przyjęcia Programu opieki nas zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobieganiu
bezdomności zwierząt na terenie miasta
Wisły w 2013 roku
wyrażenia zgody na współdziałanie z
samorządami gmin: Brenna, Chybie,
Cieszyn, Dębowiec, Godów, Hażlach,
Istebna, Skoczów, Strumień, Zebrzydowice
oraz z Powiatem Cieszyńskim w celu
przeprowadzenia wspólnego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na
zakup energii elektrycznej
zawiadomienia Pani Zuzanny Urbaczki o
niezałatwieniu sprawy w terminie

GPN

Uchwała zrealizowana
Projekt Uchwały XXVI/386/201328.03.2013
opracowała wyłoniona przez Radę Komisja
Statutowa pod przewodnictwem Przewodniczącego
Rady. Rada Miasta uchwaliła Statut Miasta Wisła na
sesji w dniu 28 marca 2013r. Uchwała została
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego i weszła życie.
Uchwała zrealizowana
Przystąpiono do opracowania planu miejscowego
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
miasta Wisły w rejonie ul. Chałupiańskiej .
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu
miejscowego dla przedmiotowego obszaru zostanie
skierowany na sesję Rady Miasta w lutym 2014r.

GPN

Uchwała zrealizowana
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi …
realizowany jest jako ustawowy obowiązek Gminy.

RGŚ

Uchwała zrealizowana
Procedura przetargowa prowadzona była przez
Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej.
Postępowanie przetargowe zostało zakończone.
Podpisano umowy na zakup energii.

OR/Przewodniczący Uchwała zrealizowana
RM
Zawiadomiono o niezałatwieniu sprawy w terminie.
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Sesja Nr XXVII – 25.04.2013r.

26.

27.

28.

29.

30.

XXVII/391/2013
25.04.2013

przyjęcia sprawozdania z działalności
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wiśle w
2012 roku

XXVII/392/2013
25.04.2013

zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Wiśle

XXVII/393/2013
25.04.2013

przyjęcia rocznego sprawozdania z
działalności Wiślańskiego Centrum Kultury
za rok 2012

XXVII/394/2013
25.04.2013

zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego Wiślańskiego Centrum
Kultury za rok 2012

XXVII/395/2013
25.04.2013

przyjęcie sprawozdania za rok 2012 z
realizacji Programu współpracy gminy
Wisła z Organizacjami Pozarządowymi
oraz podmiotami o których mowa w
ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie

MBP

Uchwała zrealizowana
Sprawozdanie zostało przyjęte.

MBP

Uchwała zrealizowana
Sprawozdanie zostało przyjęte.

WCK

Uchwała zrealizowana
Sprawozdanie zostało przyjęte.

WCK

Uchwała zrealizowana
Sprawozdanie zostało przyjęte.

PTKS

Uchwała zrealizowana
Na podstawie całorocznej współpracy finansowej i
pozafinansowej jak również zestawienia
przyznanych i rozliczonych dotacji „grantowych”
dokonano podsumowania i przyjęcia sprawozdania z
realizacji Programu współpracy gminy Wisła z
Organizacjami Pozarządowymi.
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31.

32.

33.

XXVII/396/2013
25.04.2013

zmian budżetu miasta na rok 2013

XXVII/397/2013
25.04.2013

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Wisła

XXVII/398/2013
25.04.2013

o zmianie Uchwały Budżetowej na rok
2013

XXVII/399/2013
25.04.2013

zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Katowicach w
związku z realizacją zadania
inwestycyjnego „Termomodernizacja
budynku Szkoły Podstawowej w Wiśle
Malince”

34.

XXVII/400/2013
25.04.2013
35.

zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Katowicach w
związku z realizacją zadania
inwestycyjnego „Termomodernizacja
budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wiśle
Czarne”

FN

Uchwała zrealizowana
Wprowadzono aktualizacje planów finansowych.

FN

Uchwała zrealizowana
Zmiany w zakresie przedsięwzięć wieloletnich
zostały uwzględnione w wyliczeniu wymaganych
prawem wskaźników.

FN

Uchwała zrealizowana
Nowe limity zaciągania zobowiązań zaczęły
obowiązywać.

FN

Uchwała uchylona
Na podstawie uchwały Nr XXIX/430/2013
27.06.2013

FN

Uchwała uchylona
Na podstawie uchwały Nr XXIX/429/2013
27.06.2013
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XXVII/401/2013
25.04.2013
36.

XXVII/402/2013
25.04.2013
37.

38.

39.

40.

XXVII/403/2013
25.04.2013

XXVII/404/2013
25.04.2013

XXVII/405/2013
25.04.2013

terminu, częstotliwości i trybu uiszczania
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi przez właścicieli
nieruchomości zlokalizowanych na terenie
Gminy Wisła
zmiany uchwały nr XXI/323/2012 Rady
Miasta Wisły z dnia 25 października 2012
roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości położonych na
terenie Gminy Wisła

FN

RGŚ

uchwalenia zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego
zasoby gminy

GK

uchwalenia Wieloletniego Programu
Gospodarowania Mieszkaniowym
Zasobem Gminy Wisła na lata 2013-2017

GK

utworzenia Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego nr 2 w Wiśle

MZEAS

Uchwała w trakcie realizacji
W polityce rachunkowości wprowadzono stosowne
uregulowania.

Uchwala zrealizowana

Uchwała zrealizowana
Uchwała weszła w życie po opublikowaniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Nowe zasady są stosowane przy oddawaniu w
najem wolnych lokali mieszkalnych.
Uchwała zrealizowana
Uchwała weszła w życie po opublikowaniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Uchwała realizowana na bieżąco, obejmuje
pięcioletni okres realizacji.
Uchwała zrealizowana
Zespół rozpoczął funkcjonowanie od 1 września
2013 r.
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XXVII/406/2013
25.04.2013
41.

XXVII/407/2013
25.04.2013

42.

43.

44.

zmiany uchwały Nr XXI/278/2008 Rady
Miasta Wisły z dnia 19 czerwca 2008 roku
w sprawie przystąpienia do projektu
systemowego pod nazwą „Aktywizacja
społeczna i zawodowa na terenie Gminy
Wisła”
zmiany uchwały nr XI/146/2011 Rady
Miasta Wisła z dnia 27 października 2011r.
w sprawie określenia wysokości dziennych
stawek opłaty miejscowej, zarządzenia
poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa
oraz określenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso w opłacie
miejscowej

XXVII/408/2013
25.04.2013

udzielenia odpowiedzi na wniosek Pani
Zuzanny Urbaczki w sprawie lokalu
komunalnego

XXVII/409/2013
25.04.2013

udzielenia odpowiedzi na wniosek Pani
Danuty Szczypki w sprawie uchwały nr
XXVI/380/2013 Rady Miasta Wisły z dnia
28 marca 2013r

MOPS

FN

Uchwała zrealizowana

Uchwała zrealizowana
Opublikowano
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa Śląskiego dnia 2013-05-08 pod
pozycją 3749.
Umowa z inkasentem została zawarta z moca
obowiązującą od 1 maja 2013 roku.

Uchwała zrealizowana
OR/Przewodniczący
Przekazano wniosek do rozpatrzenia, zgodnie z
RM
kompetencjami, Burmistrzowi Miasta.

OR/Przewodniczący Uchwała zrealizowana
RM
Udzielono odpowiedzi na sesji w dniu 25.04.2013.
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Sesja Nr XXVIII – 23.05.2013r.

45.

XXVIII410/2013
23.05.2013

zmian w budżecie miasta na rok 2013

XXVIII411/2013
23.05.2013

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Wisła

FN

46.
XXVIII/412/2013
23.05.2013
47.

XXVIII/413/2013
23.05.2013
48.

ustalenia wysokości diety dla członka
Zarządu Osiedla zastępującego
Przewodniczącego Zarządu Osiedla w
czasie obrad sesji Rady Miasta
zmiany uchwały nr XLV/555/2010 Rady
Miasta Wisła z dnia 27 maja 2010 r. w
sprawie uchwalenia regulaminu targowiska
położonego w Wiśle na placu Handlowym

Uchwała zrealizowana
Wprowadzono aktualizacje planów finansowych.

FN

Uchwała zrealizowana
Zmiany w zakresie przedsięwzięć wieloletnich
zostały uwzględnione w wyliczeniu wymaganych
prawem wskaźników.

OR

Uchwała zrealizowana
Zmiany w zakresie wypłacania diet członkom
Zarządu Osiedla zastępujących Przewodniczącego
na sesji są na bieżąco realizowane.

GK

Uchwała zrealizowana
Uchwała weszła w życie po opublikowaniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Uchwała porządkowa, uszczegóławiająca sposób
poboru opłaty targowej. Przekazana właściwemu
inkasentowi do realizacji
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XXVIII/414/2013
23.05.2013

49.

XXVIII/415/2013
23.05.2013
50.

XXVIII/416/2013
23.05.2013
51.

zmiany uchwały 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
zmiany 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
szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów

RGŚ

Uchwała w trakcie realizacji
Uszczegółowienie zapisów uchwały nr
VIII/103/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. pod kątem
możliwości wypłat dotacji.

RGŚ

Uchwała w trakcie realizacji
Uszczegółowienie zapisów uchwały nr
VIII/104/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. pod kątem
możliwości wypłat dotacji.

RGŚ

Uchwała w trakcie realizacji
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52.

XXVIII/417/2013
23.05.2013

regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Wisła

XXVIII/418/2013
23.05.2013

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

53.

XXVIII/419/2013
23.05.2013
54.

XXVIII/420/2013
23.05.2013

55.

ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr
XLIV/548/2010 Rady Miasta Wisła z dnia
29 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia
dziennych stawek opłaty targowej,
określenia inkasentów, określenia
wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz
zwolnień w opłacie
ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr
XI/146/2011 Rady Miasta Wisła z dnia 27
października 2011r. w sprawie określenia
wysokości dziennych stawek opłaty
miejscowej, zarządzenia poboru opłaty
miejscowej w drodze inkasa oraz
określenia inkasentów i wynagrodzenia za
inkaso w opłacie miejscowej

RGŚ

Uchwała w trakcie realizacji
Przyjęto regulamin.

FN

Uchwała zrealizowana
Opublikowano
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa Śląskiego dnia 2013-06-06 pod
pozycją 4166.
Umowa z nowym inkasentem została zawarta z
moca obowiązującą od 1 czerwca 2013 roku.
Umowa z dotychczasowym inkasenetm uległa
rozwiązaniu z dniem wejścia w życie uchwały, tj.
2013-06-21.

FN

Uchwała uchylona
Na podstawie uchwały Nr XXIX/441/2013
27.06.2013

FN

Uchwała uchylona
Na podstawie uchwały Nr XXIX/442/2013
27.06.2013

Sesja Nr XXIX – 27.06.2013r.
13

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

XXIX/421/2013
27.06.2013

zatwierdzenia sprawozdania finansowego
oraz sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta Wisła za rok 2012

XXIX/422/2013
27.06.2013

absolutorium z tytułu wykonania budżetu
Miasta Wisła za rok 2012

XXIX/423/2013
27.06.2013

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

XXIX/424/2013
27.06.2013

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

XXIX/425/2013
27.06.2013

zmian w budżecie miasta na rok 2013,

FN

Uchwała zrealizowana
Dokonano zamknięcia ksiąg rachunkowych za rok
2012.

FN

Uchwała zrealizowana
Upubliczniono informację o udzieleniu absolutorium.

PTKS

PTKS

FN

XXIX/426/2013
27.06.2013

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Wisła,

XXIX/427/2013
27.06.2013

zaciągnięcia długoterminowego kredytu w
związku z realizacją zadań inwestycyjnych
z udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach
publicznych

FN

FN

Uchwała zrealizowana
W wyniku analizy wniosków RM uchwaliła, iż
nagroda za rok 2013 zostanie przyznana Pani
Krystynie Pilch.
Uchwała zrealizowana
W wyniku analizy wniosków RM uchwaliła, iż
nagroda za rok 2013 zostanie przyznana Chórowi
Parafialnemu w Wiśle Głębcach.
Uchwała zrealizowana
Opublikowano
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa Śląskiego dnia 2013-07-04 pod
pozycją 4743.
Wprowadzono aktualizacje planów finansowych.
Uchwała zrealizowana
Zmiany w zakresie przedsięwzięć wieloletnich
zostały uwzględnione w wyliczeniu wymaganych
prawem wskaźników.
Uchwała zrealizowana
Uchwałą Nr 4100/I/127/2013 z dnia 11 lipca 2013
roku Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
wyraziła pozytywną opinię w sprawie zaciągnięcia
kredytu.
Zawarto umowę kredytu bankowego z ING Bank
Śląski S.A. w dniu 28 października 2013 roku.
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XXIX/428/2013
27.06.2013
63.

XXIX/429/2013
27.06.2013
64.

XXIX/430/2013
27.06.2013
65.

XXIX/431/2013
27.06.2013
66.

zaciągnięcia długoterminowego kredytu w
związku z realizacją zadań inwestycyjnych
„Termomodernizacja budynku Szkoły
Podstawowej nr 2 w Wiśle Czarne” oraz
„Termomodernizacja budynku Szkoły
Podstawowej w Wiśle Malince”
zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Katowicach w
związku z realizacją zadania
inwestycyjnego „Termomodernizacja
budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Wiśle
Czarne”
zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Katowicach w
związku z realizacją zadania
inwestycyjnego „Termomodernizacja
budynku Szkoły Podstawowej w Wiśle
Malince”
ustalenia wysokości oprocentowania
rozłożonej na raty, nieuiszczonej części
opłaty ustalonej decyzją w sprawie
przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności,

FN

FN

FN

FN

Uchwała uchylona
Na podstawie Uchwały Nr XXX/451/2013 Rady
Miasta Wisła z dnia 26 września 2013 roku.

Uchwała zrealizowana
Uchwałą Nr 4100/I/128/2013 z dnia 11 lipca 2013
roku Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
wyraziła pozytywną opinię w sprawie zaciągnięcia
pożyczki.
Zawarto umowę pożyczki w dniu 25 czerwca 2013
roku (na podstawie Uchwały nr XXVII/400/2013
Rady Miasta Wisła z dnia 25 kwietnia 2013 roku,
która została zastąpiona przedmiotową uchwałą).
Uchwała zrealizowana
Uchwałą Nr 4100/I/128/2013 z dnia 11 lipca 2013
roku Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
wyraziła pozytywną opinię w sprawie zaciągnięcia
pożyczki.
Zawarto umowę pożyczki w dniu 25 czerwca 2013
roku (na podstawie Uchwały nr XXVII/399/2013
Rady Miasta Wisła z dnia 25 kwietnia 2013 roku,
która została zastąpiona przedmiotową uchwałą).
Uchwała zrealizowana
Opublikowano
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa Śląskiego dnia 2013-07-04 pod
pozycją 4751.
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XXIX/432/2013
27.06.2013
67.

XXIX/433/2013
27.06.2013
68.

69.

ustalenia planu sieci publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę
Wisła i określenia granic obwodów tych
szkół

XXIX/434/2013
27.06.2013

zmiany statutu Miejskiego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w
Wiśle

XXIX/435/2013
27.06.2013

uchylenia uchwały nr XXX/375/2009 Rady
Miasta Wisła z dnia 26 marca 2009r. w
sprawie zbycia nieruchomości pgr nr
132/19 zapisanej w Kw 26412 Sądu
Rejonowego w Cieszynie o pow. 535 m2
stanowiącej własność Gminy Wisła na
współwłasność właścicieli, użytkowników
wieczystych nieruchomości sąsiednich

70.

XXIX/436/2013
27.06.2013
71.

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

wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę
Wisła prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości pgr nr 5828/25 położonej w
Wiśle

MZEAS

Uchwała zrealizowana
Od 1 września 2013 r. opłaty za korzystania z
wychowania przedszkolnego są pobierane w
wysokości 1 zł. za godzinę.

MZEAS

Uchwała zrealizowana
Uchwała została opublikowana w Dzienniku
Urzędowym oraz rozesłana do placówek
oświatowych

MZEAS

Uchwała zrealizowana

GPN

Uchwała zrealizowana
Zgodnie z obowiązującymi zasadami
gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi
własność Gminy Wisła , nieruchomość pgr nr 132/19
Zarządzeniem Burmistrza została przeznaczona do
oddania we współużytkowanie wieczyste .

GPN

Uchwała zrealizowana
Nabycie prawa użytkowania wieczystego nastąpiło w
drodze umowy sporządzonej w formie aktu
notarialnego – Rep.A 4095/2013.
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XXIX/437/2013
27.06.2013
72.

XXIX/438/2013
27.06.2013
73.

XXIX/439/2013
27.06.2013
74.

XXIX/440/2013
27.06.2013

75.

przystąpienia do sporządzenia zmiany
studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta
Wisła
zmiany uchwały Nr XXIX/368/2009 Rady
Miasta Wisła z dnia 26 lutego 2009 roku w
sprawie ustalenia zryczałtowanych,
miesięcznych diet dla Przewodniczącego
Rady i Wiceprzewodniczącego Rady
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
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

GPN

Uchwała zrealizowana
Przystąpiono do opracowania zmiany studium
uwarunkowań … dla wybranych obszarów . Projekt
zmiany studium , jest w fazie opiniowania i
uzgadniania .

OR

Uchwała zrealizowana
Uchwałą ustalono wysokość diety dla
Przewodniczącego Rady Miasta.

FN

Uchwała zrealizowana
Opublikowano
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa Śląskiego dnia 2013-07-04 pod
pozycją 4746.
Umowy z nowymi inkasentami zostały zawarte z
moca obowiązującą od 1 lipca 2013 roku.
Umowy z dotychczasowymi inkasentami uległy
rozwiązaniu z dniem wejścia w życie uchwały, tj.
2013-07-19.

FN

Uchwała zrealizowana
Opublikowano
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa Śląskiego dnia 2013-07-04 pod
pozycją 4751.
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XXIX/441/2013
27.06.2013
76.

XXIX/442/2013
27.06.2013

77.

78.

79.

80.

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

XXIX/443/2013
27.06.2013

udzielenia odpowiedzi na skargę Pani Ewy
Sztefek na działalność Burmistrza Miasta
Wisła

XXIX/444/2013
27.06.2013

udzielenia odpowiedzi na wniosek
„Górolsko Izba” Piotr i Agata Juroszek S.C.

XXIX/445/2013
27.06.2013

udzielenia odpowiedzi na protest
mieszkańców Jawornika dotyczący budowy
elektrociepłowni,

FN

FN

Uchwała zrealizowana
Opublikowano
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa Śląskiego dnia 2013-07-04 pod
pozycją 4752.

Uchwała zrealizowana
Opublikowano
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa Śląskiego dnia 2013-07-04 pod
pozycją 4753.

OR/Przewodniczący Uchwała zrealizowana
RM
Udzielono odpowiedzi na sesji w dniu 27.06.2013.

Uchwała zrealizowana
OR/Przewodniczący
Przekazano wniosek do rozpatrzenia, zgodnie z
RM
kompetencjami, Burmistrzowi Miasta.

OR/Przewodniczący Uchwała zrealizowana
RM
Udzielono odpowiedzi na sesji w dniu 27.06.2013.
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Sesja Nr XXX – 26.09.2013r.

81.

82.

83.

84.

XXX/446/2013
26.09.2013

XXX/447/2013
26.09.2013

OR

zmiany budżetu miasta na 2013 r.
FN

XXX/448/2013
26.09.2013

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Wisła

XXX/449/2013
26.09.2013

zmiany uchwały budżetowej miasta na rok
2013

XXX/450/2013
26.09.2013

zaciągnięcia długoterminowego kredytu
w związku z realizacją zadań
inwestycyjnych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i
3 ustawy o finansach publicznych

85.

86.

wyboru Pana Wiktora Buczka na laureata
nagrody Laur Gmin Ziemi Cieszyńskiej
„Srebrna Cieszynianka”

XXX/451/2013
26.09.2013

uchylenia Uchwały Nr XXIX/428/2013
z dnia 27 czerwca 2013r.

FN

Uchwała zrealizowana
Laur Gmin Ziemi Cieszyńskiej „srebrna
Cieszynianka” został wręczony Panu Wiktorowi
Buczkowi podczas uroczystej sesji w dniu 11
listopada 2013r.
Uchwała zrealizowana
Opublikowano
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa Śląskiego dnia 2013-10-07 pod
pozycją 6043.
Wprowadzono aktualizacje planów finansowych.
Uchwała zrealizowana
Zmiany w zakresie przedsięwzięć wieloletnich
zostały uwzględnione w wyliczeniu wymaganych
prawem wskaźników.

FN

Uchwała zrealizowana
Nowe limity zaciągania zobowiązań zaczęły
obowiązywać.

FN

Uchwała zrealizowana
Uzyskano opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w
sprawie zaciągnięcia kredytu, a następnie zawarto
umowę z ING Bank Śląski S.A.

FN

Uchwała zrealizowana
Odstąpiono od zawarcia umowy kredytowej.
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XXX/452/2013
26.09.2013
87.

XXX/453/2013
26.09.2013
88.

XXX/454/2013
26.09.2013

89.

XXX/455/2013
26.09.2013
90.

zaciągnięcia pożyczki w Narodowym
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"
zaciągnięcia długoterminowego kredytu w
związku z realizacją zadań inwestycyjnych
z udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach
publicznych
wyrażenia zgody na zastosowanie innej niż
określona w ustawie o przekształceniu
prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności stopy procentowej w odniesieniu
do rozłożonej na raty nieuiszczonej części
opłaty z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo
własności nieruchomości
wydzielonych rachunków, na których
gromadzone są dochody szkół
i przedszkoli prowadzonych przez Gminę
Wisła

FN

Uchwała zrealizowana
Uchwałą Nr 4100/I/187/2013 z dnia 29 października
2013 roku Regionalna Izba Obrachunkowa w
Katowicach wyraziła pozytywną opinię w sprawie
zaciągnięcia pożyczki.
Zawarto umowę pożyczki w dniu 15 listopada 2013
roku.

FN

Uchwała zrealizowana
Uchwałą Nr 4100/I/127/2013 z dnia 11 lipca 2013
roku Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
wyraziła pozytywną opinię w sprawie zaciągnięcia
kredytu.
Zawarto umowę kredytu bankowego z ING Bank
Śląski S.A. w dniu 29 października 2013 roku.

FN

Uchwała w trakcie realizacji
Nowa stopa procentowa jest stosowana do
przekształceń.

FN

Uchwała w trakcie realizacji
Każda placówka oświatowa realizuje określone w
uchwale dochody i wydatki z wydzielonych
rachunków bankowych.
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XXX/456/2013
26.09.2013

91.

XXX/457/2013
26.09.2013
92.

XXX/458/2013
26.09.2013

93.

zawarcia porozumienia z Miastem BielskoBiała w celu realizacji projektu pn:
„Program Rozwoju Subregionu
Południowego Województwa
Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych celem wzmocnienia
Współpracy między JST koniecznych do
realizacji wspólnych działań na obszarze
funkcjonalnym” w ramach Programu
operacyjnego Pomoc techniczna,
współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego
udzielenia pomocy finansowej Miastu
Bielsko-Biała na realizację projektu pn:
„Program Rozwoju Subregionu
Południowego Województwa
Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych celem wzmocnienia
Współpracy między JST koniecznych do
realizacji wspólnych działań na obszarze
funkcjonalnym”,
zaliczenia ulicy 1 Maja w Wiśle do kategorii
drogi gminnej

RGŚ

FN

GK

Uchwala zrealizowana.
Podpisano porozumienie z Miastem Bielsko-Biała .
Na podstawie porozumienia liderem jest Miasto
Bielsko-Biała. Porozumienie obejmuje następujące
działania :
•
Opracowanie Programu Rozwoju Subregionu
Południowego/Planu Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych 2014-2020- dokument programowy ,
jako jeden z elementów wdrażania RPO WSL 20142020.
•
Opracowanie analiz wykonalności
przedsięwzięć ujętych w ZIT

Uchwała uchylona
Uchwała uchylona na podstawie Uchwały Nr
XXXII/494/2013 Rady Miasta Wisła z dnia
28.11.2013

Uchwała zrealizowana
Ulica 1 Maja o długości 0,7 km w centrum miasta (
działka nr 5540/5 o pow. 0,9386 ha) zaliczona
dotychczas do kategorii drogi powiatowej z dniem
01 stycznia 2014 roku stała się drogą gminną.
Uchwała podejmowana równocześnie z uchwałą
Radą Powiatu Cieszyńskiego pozbawiającą ulicę
kategorii drogi powiatowej i Rady Miasta Wisła
zaliczającą dany odcinek do kategorii drogi gminnej.
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XXX/459/2013
26.09.2013
94.

XXX/460/2013
26.09.2013
95.

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

XXX/461/2013
26.09.2013

zmiany uchwały nr XXIII/361/2012 Rady
Miasta Wisła z dnia 20 grudnia 2012 w
sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji
Rewizyjnej na rok 2013

XXX/462/2013
26.09.2013

udzielenia odpowiedzi na wniosek: Pana
Adama Cieślara w sprawie ustanowienia
statusu pomnika przyrody

96.

97.

zmiany załącznika Nr 2 do uchwały Nr
XXXVI/386/2013 Rady Miasta Wisła z dnia
28 marca 2010 r. – Wykaz jednostek
organizacyjnych

Sekretarz Miasta

Uchwała zrealizowana
Zaktualizowano wykaz jednostek organizacyjnych o
wyszczególnienie zespołów szkolno-przedszkolnych
w Głębcach i Malince.

FN

Uchwała zrealizowana
Opublikowano
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa Śląskiego dnia 2013-10-07 pod
pozycją 6047.
Umowy z inkasentami uległy rozwiązaniu. Nowa
umowa została zawarta.

OR/Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej

Uchwała zrealizowana
Zmieniony plan pracy został zrealizowany w roku
2013.

OR/Przewodniczący Uchwała zrealizowana
RM
Udzielono odpowiedzi na sesji w dniu 26.09.2013.

Sesja Nr XXXI – 31.10.2013r.

98.

XXXI/463/2013
31.10.2013

przyjęcia informacji Burmistrza Miasta o
złożonych oświadczeniach majątkowych
przez zobowiązane do ich złożenia osoby,

OR

Uchwała zrealizowana
Rada Miasta Wisła przyjęła informację.
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99.

XXXI/464/2013
31.10.2013

XXXI/465/2013
31.10.2013

100.

XXXI/466/2013
31.10.2013

101.

XXXI/467/2013
31.10.2013

przyjęcia informacji Przewodniczącego
Rady Miasta o złożonych oświadczeniach
majątkowych przez Radnych Rady Miasta,
określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości oraz wprowadzenie
zwolnień przedmiotowych w podatku;

uchylenia Uchwały Nr VII/75/2007 z dnia
26 kwietnia 2007 r. w sprawie zwolnień w
podatku leśnym;

FN

FN

określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych;

102.

FN

XXXI/468/2013
31.10.2013

103.

OR/Przewodniczący Uchwała zrealizowana
RM
Rada Miasta Wisła przyjęła informację.

zmiany uchwały w sprawie ustalenia
wysokości dziennych stawek opłaty
targowej, określenia inkasentów,
określenia wysokości wynagrodzenia za
inkaso oraz zwolnień w opłacie

FN

Uchwała w trakcie realizacji
Opublikowano
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa Śląskiego dnia 2013-11-14 pod
pozycją 6641.
Do systemu komputerowego wprowadzono nowe
stawki podatkowe na rok 2014.
Uchwała w trakcie realizacji
Opublikowano
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa Śląskiego dnia 2013-11-14 pod
pozycją 6642.
W systemie komputerowym usunięto zwolnienia
podatkowe na rok 2014.
Uchwała w trakcie realizacji
Opublikowano
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa Śląskiego dnia 2013-11-14 pod
pozycją 6643.
Do systemu komputerowego wprowadzono nowe
stawki podatkowe na rok 2014.
Uchwała w trakcie realizacji
Opublikowano
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa Śląskiego dnia 2013-11-14 pod
pozycją 6644.
Treść uchwały przekazana inkasentom opłaty
targowej.
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XXXI/469/2013
31.10.2013

104.

XXXI/470/2013
31.10.2013

105.

XXXI/471/2013
31.10.2013

106.

XXXI/472/2013
31.10.2013

107.

108.

XXXI/473/2013
31.10.2013

zmiany uchwały w sprawie terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
przez właścicieli nieruchomości
zlokalizowanych na terenie Gminy Wisła;

określenia wzorów deklaracji oraz
informacji w podatkach i opłatach
lokalnych;

określenia warunków i trybu składania
deklaracji oraz informacji w podatkach i
opłatach lokalnych za pomocą środków
komunikacji elektronicznej.

zmiany uchwały 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 ulica
Bolesława Prusa,
zmieniającą Wieloletnią Prognozę
Finansową Miasta Wisła,

FN

FN

FN

Uchwała w trakcie realizacji
Opublikowano
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa Śląskiego dnia 2013-11-14 pod
pozycją 6645.
Do systemu komputerowego wprowadzono nowe
terminy płatności na rok 2014. W polityce
rachunkowości wprowadzono stosowne
uregulowania.
Uchwała w trakcie realizacji
Opublikowano
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa Śląskiego dnia 2013-11-14 pod
pozycją 6646.
Przygotowano egzemplarze formularzy dla
podatników.
Uchwała w trakcie realizacji
Opublikowano
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa Śląskiego dnia 2013-11-14 pod
pozycją 6647.
Przekazano formularze elektroniczne do
administratora systemu SEKAP.

FN

Uchwała w trakcie realizacji
Opublikowano
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa Śląskiego dnia 2013-11-14 pod
pozycją 6648.
Przekazano treść uchwały inkasentowi oraz straży
miejskiej.

FN

Uchwała zrealizowana
Zmiany w zakresie przedsięwzięć wieloletnich
zostały uwzględnione w wyliczeniu wymaganych
prawem wskaźników.
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XXXI/474/2013
31.10.2013

109.

110.

111.

112.

113.

XXXI/475/2013
31.10.2013

XXXI/476/2013
31.10.2013

zmiany budżetu miasta na rok 2013,

FN

Uchwała zrealizowana
Opublikowano
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa Śląskiego dnia 2013-11-14 pod
pozycją 6649.
Wprowadzono aktualizacje planów finansowych.

zmiany uchwały budżetowej miasta na rok
2013,

FN

Uchwała zrealizowana
Nowe limity zaciągania zobowiązań zaczęły
obowiązywać.

FN

Uchwała zrealizowana
Zmiany w zakresie przedsięwzięć wieloletnich
zostały uwzględnione w wyliczeniu wymaganych
prawem wskaźników.

FN

Uchwała zrealizowana
Przesunięto termin wejścia w życie uchwały.

FN

Uchwała zrealizowana
Przesunięto termin wejścia w życie uchwały.

zmiany Uchwały Nr XXX/448/2013 Rady
Miasta Wisła z dnia 26 września 2013r.,

XXXI/477/2013
31.10.2013

zmiany Uchwały Nr XXX/455/2013 Rady
Miasta Wisła z dnia 26 września 2013r.,

XXXI/478/2013
31.10.2013

zmiany Uchwały Nr XXX/460/2013 Rady
Miasta Wisła z dnia 26 września 2013r.,
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XXXI/479/2013
31.10.2013

114.

XXXI/480/2013
31.10.2013

115.

XXXI/481/2013
31.10.2013

116.

XXXI/482/2013
31.10.2013

117.

zaciągnięcia pożyczki w Narodowym
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”,

wyrażenia zgody na najem w drodze
bezprzetargowej, na okres 10 lat lokalu
użytkowego w budynku komunalnym
położonym przy pl. Hoffa 3 w Wiśle,

wyrażenia zgody na najem w drodze
bezprzetargowej, na okres 10 lat lokalu
użytkowego w budynku komunalnym
położonym przy pl. Hoffa 3 w Wiśle,

wyrażenia zgody na obciążenia
nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Wisła służebnością przejazdu i
przechodu,

RGŚ

GK

GK

GPN

Gmina Wisła wnioskując o dotację w ramach
Programu „Dofinansowanie przydomowych
oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do
zbiorczego systemu kanalizacji”, ma również
możliwość zaciągnięcia pożyczki w takiej samej
kwocie, tj. do 45% wartości planowanej inwestycji.
Przed podpisaniem umowy z Narodowym
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej o dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa
sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w
aglomeracji Wisła – etap III: Przyłącza kanalizacyjne”
Rada Miasta Wisła uchwałą wyraziła wolę przyjęcia i
zabezpieczenia pożyczki w kwocie 543.690,00 PLN.
Uchwała zrealizowana
Burmistrz Miasta zawarł z Przedsiębiorcą Emilią
Pilch Usługi Turystyczno- Ubezpieczeniowe „BIUROBIS” umowę najmu na czas określony od 01 grudnia
2013 do 30 listopada 2023 roku.
Uchwała zrealizowana
Burmistrz Miasta zawarł z Przedsiębiorcą
Władysławem Polok POLOK WELDING umowę
najmu lokalu na czas określony od 01 grudnia 2013
do 30 listopada 2023 roku.

Uchwała zrealizowana
Nieruchomość stanowiąca własność Gminy Wisła
została obciążona służebnością przejazdu i
przechodu – umowa ustanowienia służebności
gruntowej – akt notarialny Rep.A 5224/2013. .
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XXXI/483/2013
31.10.2013

118.
XXXI/484/2013
31.10.2013

119.

XXXI/485/2013
31.10.2013

120.

wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę
Wisła nieruchomości pgr nr 4692/142 oraz
pgr nr 4692/144 położonych w Wiśle
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,
wyrażenia woli przystąpienia do
opracowania i wdrażania planu gospodarki
niskoemisyjnej realizowanego w ramach
Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna
przyjazna środowisku i efektywność
energetyczna - działanie 9.3
termomodernizacja obiektów użyteczności
publicznej - plany gospodarki nisko
emisyjnej (KONKURS nr 2/POIiŚ/9.3.2013)
współfinansowanego ze środków
Funduszu Spójności w ramach Programu
operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2007-2013,

GPN

Uchwała zrealizowana
Nabycie nastąpiło w drodze umowy sprzedaży
sporządzonej w formie aktu notarialnego Rep.A
5229/2013 ..

RGŚ

Uchwała w trakcie realizacji
Uszczegółowienie zapisów uchwały nr
VIII/103/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. pod kątem
możliwości wypłat dotacji.

RGŚ

Uchwala zrealizowana
Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej
będzie zwiększać możliwość pozyskania środków
finansowych w przyszłej perspektywie finansowania
2014-2020. Plan przyczynić ma się do osiągnięcia
celów określonych w pakiecie klimatycznoenergetycznym do roku 2020, tj. redukcji gazów
cieplarnianych, zwiększenia udziału energii
pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz redukcji
zużycia energii finalnej. Konieczność podjęcia
uchwały wynikała z warunków konkursu
2/POIiŚ/9.3/2013 organizowanego przez Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
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XXXI/486/2013
31.10.2013

121.

przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w ramach Programu "Dofinansowanie
przydomowych oczyszczalni ścieków oraz
podłączeń budynków do zbiorczego
systemu kanalizacji”,

FN

XXXI/487/2013
31.10.2013
przyjęcia i zabezpieczenia pożyczki
z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w ramach Programu "Dofinansowanie
przydomowych oczyszczalni ścieków oraz
podłączeń budynków do zbiorczego
systemu kanalizacji",

122.

XXXI/488/2013
31.10.2013

123.

124.

125.

XXXI/489/2013
31.10.2013

XXXI/490/2013
31.10.2013

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

Uchwała zrealizowana
Podpisano umowę dotacji.

RGŚ

Uchwała zrealizowana
Gmina Wisła z powodzeniem aplikowała o środki z
Programu „Dofinansowanie przydomowych
oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do
zbiorczego systemu kanalizacji”. Przed podpisaniem
umowy z Narodowym Funduszem Ochrony
Środowiska
i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie zadania pn.
„Rozbudowa sieci wodociągowej
i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła – etap III:
Przyłącza kanalizacyjne” koniecznym było podjęcie
stosownej uchwały.

FN

Uchwała zrealizowana
Opublikowano
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa Śląskiego dnia 2013-11-14 pod
pozycją 6653.
Umowy z inkasentami uległy rozwiązaniu. Nowe
umowy zostały zawarte.

udzielenia odpowiedzi na wniosek:
Pana Piotra Janika,

Uchwała zrealizowana
OR/Przewodniczący
Przekazano wniosek do rozpatrzenia, zgodnie z
RM
kompetencjami, Burmistrzowi Miasta.

udzielenia odpowiedzi na wniosek:
Pana Adama Cieślara,

Uchwała zrealizowana
OR/Przewodniczący
Przekazano wniosek do rozpatrzenia, zgodnie z
RM
kompetencjami, Burmistrzowi Miasta.
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126.

XXXI/491/2013
31.10.2013

udzielenia odpowiedzi na wniosek:
Pani Ewy Grosek,

Uchwała zrealizowana
OR/Przewodniczący
Przekazano wniosek do rozpatrzenia, zgodnie z
RM
kompetencjami, Burmistrzowi Miasta.

Sesja Nr XXXII – 28.11.2013r.
XXXII/492/2013
28.11.2013

127.

128.

XXXII/493/2013
28.11.2013

XXXII/494/2013
28.11.2013

129.

zmian budżetu miasta na rok 2013,

zmieniającą Wieloletnią Prognozę
Finansową Miasta Wisła,
uchylenia uchwały XXX/457/2013 Rady
Miasta Wisła z dnia 26 września 2013r. w
sprawie udzielenia pomocy finansowej
Miastu Bielsko-Biała na realizację projektu
pn: „Program Rozwoju Subregionu
Południowego Województwa
Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych celem wzmocnienia
Współpracy między JST koniecznych do
realizacji wspólnych działań na obszarze
funkcjonalnym”,

FN

FN

FN

Uchwała zrealizowana
Opublikowano
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa Śląskiego dnia 2013-12-10 pod
pozycją 7459.
Wprowadzono aktualizacje planów finansowych.
Uchwała zrealizowana
Zmiany w zakresie przedsięwzięć wieloletnich
zostały uwzględnione w wyliczeniu wymaganych
prawem wskaźników.

Uchwała zrealizowana
Nie zawarto umowy o udzieleniu pomocy finansowej.
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XXXII/495/2013
28.11.2013

130.

131.

132.

XXXII/496/2013
28.11.2013

przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2014 rok,

XXXII/497/2013
28.11.2013

przyjęcia Miejskiego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok

XXXII/498/2013
28.11.2013

wyrażenia zgody na nieodpłatne
przekazanie nieruchomości położonych w
Wiśle,

133.
XXXII/499/2013
28.11.2013

134.

XXXII/500/2013
28.11.2013

135.

udzielenia pomocy finansowej w postaci
dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na
dofinansowanie działalności Ośrodka
Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym
w Bielsku-Białej,

przyjęcia programu współpracy Miasta
Wisły z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w ustawie z
dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie na rok
2014
zmiany uchwały nr XXVI/380/2013 Rady
Miasta Wisła z dnia 28 marca 2013 w
sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Opieki nad Zabytkami Gminy Miejskiej
Wisła na lata 2013-2016

SO

Uchwała w trakcie realizacji
Dotyczy umowy z Gminą Bielsko-Biała na realizację
przedmiotowego zadania w 2014 r.

SO

Uchwała w trakcie realizacji
Program jest realizowany w 2014 roku.

SO

Uchwała w trakcie realizacji
Program jest realizowany w 2014 roku.

GPN

Uchwała w trakcie realizacji.
Niezbędne dokumenty zostały przesłane do Zarządu
Dróg Wojewódzkich w Katowicach , celem
przygotowania protokołu rokowań poprzedzającego
zawarcie umowy notarialnej.

PTKS

Uchwała zrealizowana
Po konsultacjach społecznych dokonano
opracowania Programu współpracy Miasta Wisły z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o
których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003
roku o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie na rok 2014

PTKS

Uchwała zrealizowana
W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości
merytorycznych wcześniej uchwalonego Programu,
dokonano jego korekty i ponownie uchwalono.
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XXXII/501/2013
28.11.2013

136.

137.

138.

XXXII/502/2013
28.11.2013

XXXII/503/2013
28.11.2013

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
udzielenia odpowiedzi na skargę Pana
Michała Wrzecionko

udzielenia odpowiedzi na wniosek Fundacji
Juliana Ochorowicza

FN

Uchwała zrealizowana
Opublikowano
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa Śląskiego dnia 2013-10-07 pod
pozycją 6047.
Umowy z inkasentami uległy rozwiązaniu. Nowe
umowy zostały zawarte.

OR/Przewodniczący Uchwała zrealizowana
RM
Udzielono odpowiedzi na sesji w dniu 28.11.2013.

OR/Przewodniczący Uchwała zrealizowana
RM
Zawiadomiono o niezałatwieniu sprawy z terminie.

Sesja Nr XXXIII – 19.12.2013r.

139.

XXXIII/504/2013
19.12.2013

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

FN

Uchwała w trakcie realizacji
Uwzględniono możliwość zaciągania zobowiązań na
realizację przedsięwzięć wieloletnich.
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XXXIII/505/2013
19.12.2013
przyjęcia uchwały budżetowej na rok 2014

140.

141.

XXXIII/506/2013
19.12.2013

zatwierdzenie taryfy za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy
Wisła

XXXIII/507/2013
19.12.2013

zmian budżetu miasta na rok 2013

142.

143.

144.

145.

FN

RGŚ

FN

XXXIII/508/2013
19.12.2013

zmieniającą Wieloletnią Prognozę
Finansową Miasta Wisła

XXXIII/509/2013
19.12.2013

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

XXXIII/510/2013
19.12.2013

zmieniającą uchwałę nr XXXI/465/2013
Rady Miasta Wisła z dnia 31 października
2013r. w sprawie określenia stawek
podatku od nieruchomości oraz
wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w
podatku

FN

Uchwała w trakcie realizacji
Opublikowano w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego dnia 2013-12-31 pod
pozycją 7912.
Zatwierdzono plan finansowy Urzędu Miejskiego
oraz stwierdzono zgodność i przyjęto plany
finansowe pozostałych jednostek organizacyjnych
Gminy Wisła.
Uchwała zrealizowana
Uchwałę przekazano do WZC Sp. z .o.o.
w Ustroniu.
Uchwała zrealizowana
Opublikowano
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa Śląskiego dnia 2013-12-30 pod
pozycją 7833.
Wprowadzono aktualizacje planów finansowych.
Uchwała zrealizowana
Zmiany w zakresie przedsięwzięć wieloletnich
zostały uwzględnione w wyliczeniu wymaganych
prawem wskaźników.

FN

Uchwała w trakcie realizacji
Trwają negocjacje treści umowy o udzieleniu
pomocy finansowej.

FN

Uchwała w trakcie realizacji
Opublikowano
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa Śląskiego dnia 2013-12-23 pod
pozycją 7803.
Do systemu komputerowego wprowadzono obniżoną
stawkę podatkową na rok 2014 dla tzw. gruntów
pozostałych.
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146.

147.

XXXIII/511/2013
19.12.2013

zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta
Wisła na rok 2014

XXXIII/512/2013
19.12.2013

zatwierdzenia planu pracy Komisji
Rewizyjnej na 2014r

XXXIII/513/2013
19.12.2013

planu miejscowego zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru obejmującego
działki nr 55/11, 55/24, 56/2, 56/3, 59/1,
5801/3,
część
dz.
nr
5834 wraz
z fragmentami ulic 1 Maja i Lipowej
w Wiśle – Centrum
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

148.

XXXIII/514/2013
19.12.2013

149.

XXXIII/515/2013
19.12.2013

150.
XXXIII/516/2013
19.12.2013

151.

udzielenia odpowiedzi na wniosek Fundacji
Juliana Ochorowicza

udzielenia odpowiedzi na wniosek Fundacji
Polski Konwój Kultury

Uchwała w trakcie realizacji
OR/Przewodniczący
Plan pracy Rady Miasta Wisła będzie realizowany w
RM
roku 2014.

OR/Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej

Uchwała w trakcie realizacji
Plan pracy Komisji Rewizyjnej będzie realizowany w
roku 2014.

GPN

Uchwała zrealizowana
Opublikowano w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego dnia 31 grudnia 2013r. pod
pozycją 7913 . Uchwała weszła w życie 31.01.2014r.

FN

Uchwała zrealizowana
Opublikowano
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa Śląskiego dnia 2013-12-30 pod
pozycją 7868.
Umowy z inkasentami uległy rozwiązaniu. Nowe
umowy zostały zawarte.

Uchwała zrealizowana
Udzielono odpowiedzi i przekazano wniosek do
OR/Przewodniczący
rozpatrzenia, zgodnie z kompetencjami,
RM
Burmistrzowi Miasta.
Uchwała zrealizowana
Udzielono odpowiedzi i przekazano wniosek do
OR/Przewodniczący
rozpatrzenia, zgodnie z kompetencjami,
RM
Burmistrzowi Miasta.
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152.

153.

XXXIII/517/2013
19.12.2013

XXXIII/518/2013
19.12.2013

XXXIII/519/2013
19.12.2013

154.
XXXIII/520/2013
19.12.2013

155.
XXXIII/521/2013
19.12.2013

156.
XXXIII/522/2013
19.12.2013

157.
XXXIII/523/2013
19.12.2013

158.

udzielenia odpowiedzi na wniosek Parafii
Ewangelicko-Augsburskiej w Wiśle Malince

OR/Przewodniczący Uchwała zrealizowana
RM
Udzielono odpowiedzi na sesji w dniu 19.12.2013.

udzielenia odpowiedzi na wniosek Pana
Krzysztofa Krzoski

Uchwała zrealizowana
OR/Przewodniczący Przekazano wniosek do rozpatrzenia, zgodnie z
RM
kompetencjami, Burmistrzowi Miasta.

udzielenia odpowiedzi na wniosek Pani
prof. dr hab. Anny Mikołejko

udzielenia odpowiedzi na wniosek Pana
prof. ndzw. dr hab. Zbigniewa Paska

Uchwała zrealizowana
Udzielono odpowiedzi i przekazano wniosek do
OR/Przewodniczący
rozpatrzenia, zgodnie z kompetencjami,
RM
Burmistrzowi Miasta.
Uchwała zrealizowana
Udzielono odpowiedzi i przekazano wniosek do
OR/Przewodniczący
rozpatrzenia, zgodnie z kompetencjami,
RM
Burmistrzowi Miasta.

udzielenia odpowiedzi na wniosek
Towarzystwa Miłośników Wisły

udzielenia odpowiedzi na wniosek Pana
Dominika Konarzewskiego

udzielenia
odpowiedzi
na
Mieszkańców ulicy Ochorowicza

Uchwała zrealizowana
Udzielono odpowiedzi i przekazano wniosek do
OR/Przewodniczący
rozpatrzenia, zgodnie z kompetencjami,
RM
Burmistrzowi Miasta.

wniosek

Uchwała zrealizowana
Udzielono odpowiedzi i przekazano wniosek do
OR/Przewodniczący
rozpatrzenia, zgodnie z kompetencjami,
RM
Burmistrzowi Miasta.
Uchwała zrealizowana
Udzielono odpowiedzi i przekazano wniosek do
OR/Przewodniczący
rozpatrzenia, zgodnie z kompetencjami,
RM
Burmistrzowi Miasta.
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XXXIII/524/2013
19.12.2013

159.

160.

161.

XXXIII/525/2013
19.12.2013

XXXIII/526/2013
19.12.2013

udzielenia odpowiedzi na wniosek
Mieszkańców

Uchwała zrealizowana
Udzielono odpowiedzi i przekazano wniosek do
OR/Przewodniczący
rozpatrzenia, zgodnie z kompetencjami,
RM
Burmistrzowi Miasta.

udzielenia odpowiedzi na wniosek Pana
Tadeusza Kopcia Senatora RP

OR/Przewodniczący Uchwała zrealizowana
RM
Udzielono odpowiedzi na sesji w dniu 19.12.2013

udzielenia odpowiedzi na wniosek
Mieszkańców i Przedsiębiorców

OR/Przewodniczący Uchwała zrealizowana
RM
Udzielono odpowiedzi na sesji w dniu 19.12.2013
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