OR – RM.0055.2.2014
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym
( w okresie od 27 stycznia 2014 do 22 lutego 2014r.)
Panie Przewodniczący !
Wysoka Rado !
W okresie międzysesyjnym Burmistrz Miasta podejmował między innymi następujące sprawy
W zakresie działania Referatu Finansowego:
1. Wydał zarządzenia w sprawie zmian budżetu Miasta Wisły na 2013 r.:
- w dniu 14 lutego 2014 r.
w wyniku których:
1) dokonano przesunięć wewnętrznych w ramach grup wydatków;
2) zwiększono budżet po stronie dochodów oraz wydatków o kwotę 1.946 PLN
(dotacja z budżetu państwa)
3) uruchomiono środki z rezerwy celowej na wydatki oświaty w kwocie 6.000 PLN
w związku z udziałem w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Kreatywności Destination
Imagination.
W zakresie działania Referatu Promocji Turystyki Kultury i Sportu
1. Dokonał przekazania zakupionego przez UM skutera śnieżnego firmy YAMAHA
klubowi sportowemu KS Wisła – Ustronianka w celu przygotowania i utrzymania tras
narciarstwa biegowego na terenie Jonidła i wzdłuż rzeki Wisły.
2. Uczestniczył w rozgrywkach LOTOS Cup 2014 odbywających się na terenie OS
Jonidło i skoczni narciarskich w Wiśle Łabajowie.
3. W ramach współpracy z ambasadą polską na Słowacji zaprezentował atrakcje
turystyczne Wisły i Beskidzkiej Piątki podczas konferencji "Polska jako atrakcyjny
sąsiad" podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych w Bratysławie.
4. Brał udział w ramach stoiska Śląskiej Organizacji Turystycznej w imprezach
targowych we Wrocławiu i Łodzi prezentując zimową ofertę Wisły.
5. Dokonał uroczystego otwarcia XX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach
zimowych "Śląskie 2014".
6. Zorganizował wraz z GOPR dwa nocne biegi w Wiśle - Nocny Bieg Dwóch Szczytów.
7. Współorganizował Puchar Beskidzkiej Piątki i Radia ZET, który odbył się 22 i 23
lutego.

8. Regularnie współpracował z mediami oraz przekazywał komunikaty narciarskie
informując o bieżących warunkach na wiślańskich stokach, zapowiedziach imprez i
wydarzeń w mieście.
9. Rozstrzygnął pierwszy konkurs z zakresu sportu, turystyki, kultury sztuki ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz ochrona i promocja zdrowia przeciwdziałanie alkoholizmowi .
10. Ogłosił drugi konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu kultury sztuki
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
W zakresie działania Referatu Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości
1.

Skierował do opiniowania i uzgodnień projekt zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów miasta.

2.

Wyłonił wykonawcę i podpisał umowę z Firmą Handlową Beata Kowalczyk z
Cieszyna na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Wisła ich transport i
przetrzymywanie w schronisku w roku 2014r.

3.

Podpisał umowę na stałe wyłapywanie bezdomnych kotów na terenie miasta Wisła z
Fundacją dla Zwierząt i Środowiska „Lepszy Świat” z Cieszyna.

4.

Wystąpił do Powiatowego Lekarza Weterynarii, Kół

Łowieckich działających na

terenie miasta oraz organizacji społecznych, których statutowym celem jest ochrona
zwierząt o zaopiniowanie projektu „Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi
oraz Przeciwdziałaniu Bezdomności Zwierząt na Terenie Miasta Wisła w roku 2014”.
5.

Podpisał z Przedsiębiorstwem Usług Geodezyjnych Sp. z o.o. z Bielska-Białej umowę
na Świadczenie usług geodezyjnych w 2014 roku.

6.

Wydał zarządzenia o przeznaczeniu do zbycia w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego: nieruchomości położonej na oś.Bajcary oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości przy ul. Kopydło.

7.

Wydał zarządzenia o przeznaczeniu do zbycia w drodze bezprzetargowej:
nieruchomości położonej przy ul. Kuryatty oraz nieruchomości położonej w Wiśle
Centrum przeznaczonej do oddania we współużytkowanie wieczyste.

8.

Uczestniczył w rozprawie przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w BielskuBiałej dotyczącej wypowiedzenia wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania
wieczystego nieruchomości położonej w Wiśle Centrum – pgr nr 29/28.

9.

Przygotował projekt uchwały w sprawie planu miejscowego zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru miasta w rejonie ul. Chałupiańskiej .

W zakresie działania Referatu Gospodarki Komunalnej
1. Zawarł porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawie organizacji prac
społecznie użytecznych dla12 osób w okresie od 3 marca do 31 października 2014
roku.
2. Zawarł umowę z firmą Zakład Instalacji Sanitarnych, C.O. i gaz Kocyan Aleksander z
siedzibą przy ul. Głębce 34, 43-460 Wisła na zadanie: „Zabezpieczenie pobocza
drogi – ul. Turystyczna na dł. 54,0m”. Wartość umowy wynosi 12.300,00 zł.
3. Zawarł umowę uzupełniającą z firmą PTUH „EKO-GROŃ” Jerzy i Paweł Szarzec
Spółka Jawna z siedzibą przy ul. Ustrońskiej 4b w Wiśle na zadanie: „Usługi w
zakresie utrzymania czystości w mieście Wisła w terminie od lutego do marca 2014
roku”. Wartość umowy wynosi 53.724,00 zł.
4. Zawarł umowę z firmą Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „MAŁRO” Dratwa
Małgorzata z siedzibą przy ul. Smolnickiej 10, 44-153 Sośnicowice na dostawę płyt
drogowych typu JOMB w ilości 813szt. Wartość umowy wynosi 49.999,50 zł.
5. Zawarł umowę z firmą PTUH „EKO-GROŃ” Jerzy i Paweł Szarzec Spółka Jawna z
siedzibą przy ul. Ustrońskiej 4b, 43-460 Wisła na zadanie: „Zakup żużla wraz z
transportem do zwalczania śliskości na drogach gminnych”. Wartość umowy wynosi
30.000,00 zł.
6. Ogłoszono zapytanie ofertowe na zadania: „Zakup soli drogowej wraz z transportem”
przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Miasta Wisła.
rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 21 lutego 2014 r.
7. Podał do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu,
dzierżawy (pawilon gastronomiczny nr 2 w parku Kopczyńskiego, toalety publiczne w
budynku Urzędu Miejskiego).
8. Zawarł umowę najmu lokalu socjalnego z Panem J. Szarcem w budynku komunalnym
przy ul. Głębce 9 (przedłużenie dotychczasowego najmu).
W zakresie działania Referatu Organizacyjnego
1. W dniu 03 lutego br. Zastępca Burmistrza uczestniczył w Bielsku-Białej w
uroczystości wręczenia aktów nadania stopnia zawodowego nauczyciela
dyplomowanego.
2. W dniu 07 lutego uczestniczył w Chorzowie w spotkani prezydentów, burmistrzów z
premierem Jerzym Buzkiem.
3. W dniu 08 lutego uczestniczył w walnym zebraniu Związku Pszczelarzy w Wiśle.
4. W dniu 12 lutego spotkał się w Warszawie z Ministrem Sławomirem Rybickim z
Kancelarii Prezydenta RP.
5. W dniu 12 lutego spotkał się w ZG ZOSP w Warszawie z druhem Waldemarem
Pawlakiem oraz Dyrektorem Zarządu Wykonawczego ZOSP Jerzym Maciakiem.
6. W dniu 13 lutego uczestniczył w Konwencie Wójtów i Burmistrzów ŚZGiP w Istebnej.
7. W dniu 19 lutego uczestniczył w Brennej w spotkaniu Beskidzkiej „5”.

8. W dniu 19 lutego uczestniczył w spotkaniu strażaków ochotników z Wisły Czarne
z Nadleśniczym Witoldem Szozdą w związku z jego odejściem na emeryturę.
9. W dniu 21 lutego uczestniczył we wręczeniu pucharów najlepszym młodzikom w
skokach narciarskich na skoczni w Łabajowie.
10. W dniu 22 lutego uczestniczył w walnym zebraniu sprawozdawczym OSP Wisła
Jawornik.
W zakresie działania Miejskiego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego
1. Przyjął zarządzenia z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uzgodnienia terminów
postępowania rekrutacyjnego, terminu składania dokumentów oraz określenia
kryterium dochodu na osobę w rodzinie, które będzie uwzględniane w ramach
postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok
szkolny 2014/2015.
2. Przyjął zarządzenie z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o
przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
prowadzonych przez Gminę Wisła.
3. Przekazał do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach wstępny podział
środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych na I półrocze 2014 r.- pismo z
dnia 3 lutego 2014 r.
4. Przekazał uprawnionym podmiotom sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń
nauczycieli za 2013 r.- pisma z dnia 6 lutego 2014 r.

Panie Przewodniczący!
Wysoka Rado!
To były najważniejsze sprawy, którymi Burmistrz Miasta zajmował się w okresie
międzysesyjnym.
Burmistrz Miasta
Jan Poloczek

