P r o t o k ó ł nr VII/11
z sesji Rady Miasta Wisły odbytej w dniu 26 maja 2011 roku, w sali
sesyjnej Urzędu Miejskiego w Wiśle od godz. 14.00 – 19.00.
O b e c n i: 15 Radnych Rady Miasta na stan 15 - lista obecności stanowi
załącznik nr 1.
W sesji uczestniczyli:
Burmistrz Miasta Jan Poloczek, Zastępca Burmistrza Lidia Forias,
Sekretarz Miasta Jan Cieślar, Skarbnik Miasta Damian Cieślar, Skarbnik
Miasta Dorota Pilch, Przewodniczący Zarządów Osiedli zgodnie z listą
obecności,
kierownicy
referatów
i
samorządowych
jednostek
organizacyjnych miasta oraz zaproszonych Gości: Pana nadkom. Marka
Legierskiego Komendanta Komisariatu Policji w Wiśle, Pana asp. sztab.
Grzegorza Sroczyka Zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w
Ustroniu Polanie, Pana Jana Pilcha Komendanta Miejskiego Ochotniczych
Straży Pożarnych w Wiśle.
Porządek obrad
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad.
Przedstawienie porządku obrad (ewentualne zmiany).
Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miasta z dnia 28 kwietnia 2011r.
Wystąpienie zaproszonych gości.
Przygotowanie miasta do sezonu letniego pod względem artystycznym,
turystycznym i bezpieczeństwa.
6. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Wisły.
7. Informacja z działalności międzysesyjnej Przewodniczących Komisji.
8. Informacja z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Miasta.
9. Informacja o działalności Straży Miejskiej pod kątem finansowoorganizacyjnym w 2011r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie przyznania Nagrody Miasta Wisły w
Dziedzinie Kultury.
11. P o d j ę c i e u c h w a ł w s p r a w i e :
a) zmiany uchwały Nr II/12/2010 z dnia 14.12.2010r. w sprawie
przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Wisły,
b) zmian budżetu na 2011r.,
c) ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia
inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz
zwolnień w opłacie,
d) wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Wisła prawa własności
nieruchomości stanowiącej fragment drogi miejskiej.
12. Udzielenie odpowiedzi na wniosek:
a) dzierżawców urządzeń targowych w Wiśle dotyczący obniżenia
dziennych stawek opłaty targowej,
b) Pani Ewy Gaczorek Prezesa Zarządu Spółki z o.o. Hotel Beskidy w
sprawie remontu ulicy Wypoczynkowej,
c) Pana Roberta Pietruszki w sprawie lokalizacji stanowisk
gastronomicznych w Parku Kopczyńskiego,
13. Interpelacje i zapytania.

14.
15.
16.
17.

Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
Komunikaty i informacje.
Wolne wnioski.
Zamknięcie obrad sesji.
Ad. 1.

Przewodniczący Rady Janusz Podżorski otworzył VII sesję Rady Miasta i
powitał wszystkich Radnych, Zastępcę Burmistrza, Sekretarza Miasta,
Skarbnika Miasta, kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych,
kierowników i pracowników Urzędu Miejskiego oraz zaproszonych Gości.
Oświadczył także, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu
uczestniczy 15 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady
wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie
prawomocnych decyzji.
Ad. 2.
Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski przedstawił projekt
porządku obrad sesji, wcześniej dostarczony Radnym, jednocześnie
zwracając się z zapytaniem, czy ktoś chciałby wystąpić z wnioskiem o
dokonanie zmian w porządku obrad.
Burmistrz Miasta Jan Poloczek zwrócił się z prośbą o wycofanie z
porządku obrad projektu uchwały w sprawie „ustalenia wysokości
dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasentów, określenia
wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień w opłacie”. W związku z
pismem Pana Damiana Cieślara poprosił o wprowadzenie uchwały w
sprawie „odwołania Skarbnika Miasta Wisły (głównego księgowego
budżetu)”.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Radna Joanna Nogowczyk
poprosiła o wprowadzenie w punkcie 12 d) projektu uchwały w sprawie
„udzielenia odpowiedzi na wniosek Grupy Gastronomów w sprawie
lokalizacji stanowisk gastronomicznych w Parku Kopczyńskiego”.
Projekt porządku obrad po zmianach:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad.
Przedstawienie porządku obrad (ewentualne zmiany).
Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miasta z dnia 28 kwietnia 2011r.
Wystąpienie zaproszonych gości.
Przygotowanie miasta do sezonu letniego pod względem artystycznym,
turystycznym i bezpieczeństwa.
6. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Wisły.
7. Informacja z działalności międzysesyjnej Przewodniczących Komisji.
8. Informacja z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Miasta.
9. Informacja o działalności Straży Miejskiej pod kątem finansowoorganizacyjnym w 2011r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie przyznania Nagrody Miasta Wisły w
Dziedzinie Kultury.
11. P o d j ę c i e u c h w a ł w s p r a w i e :
a) zmiany uchwały Nr II/12/2010 z dnia 14.12.2010r. w sprawie

przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Wisły,
b) zmian budżetu na 2011r.,
c) wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Wisła prawa własności
nieruchomości stanowiącej fragment drogi miejskiej.
d) odwołania Skarbnika Miasta Wisły (głównego księgowego budżetu).
12. Udzielenie odpowiedzi na wniosek:
a) dzierżawców urządzeń targowych w Wiśle dotyczący obniżenia
dziennych stawek opłaty targowej,
b) Pani Ewy Gaczorek Prezesa Zarządu Spółki z o.o. Hotel Beskidy w
sprawie remontu ulicy Wypoczynkowej,
c) Pana Roberta Pietruszki w sprawie lokalizacji stanowisk
gastronomicznych w Parku Kopczyńskiego,
d) Grupy Gastronomów w sprawie lokalizacji stanowisk
gastronomicznych w Parku Kopczyńskiego.
13. Interpelacje i zapytania.
14. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
15. Komunikaty i informacje.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski zapytał kto jest za
przyjęciem porządku obrad w wersji przedstawionej.
W głosowaniu udział wzięło 15 Radnych, zmieniony porządek obrad został
przyjęty jednogłośnie.
Ad.3
Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski zapytał czy ktoś wnosi
uwagi do protokołu z VI sesji Rady Miasta z dnia 28 kwietnia 2011 r., który
był wyłożony w Biurze Rady oraz został przesłany wszystkim Radnym drogą
elektroniczną. W związku z brakiem uwag i pytań Przewodniczący poddał
pod głosowanie protokół z VI sesji Rady Miasta.
W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych. Protokół z VI sesji Rady Miasta
Wisły został przyjęty jednogłośnie.
Ad.4
Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski rozpoczynając kolejny
punkt porządku obrad powiedział, że zaproszeni Goście będą proszeni o
wypowiedź w kolejnym punkcie porządku obrad.
Ad.5
Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski powiedział, że temat
„Przygotowanie miasta do sezonu letniego pod względem artystycznym,
turystycznym i bezpieczeństwa” był omówiony na połączonym posiedzeniu
komisji, zwrócił się do Radnych o pytania do tematu.
W związku z brakiem pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący poddał pod
głosowanie przygotowaną informację.
W głosowaniu wzięło udział 15
Radnych informacja została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 2
do protokołu.
Przewodniczący
Rady
Miasta
Janusz
Komendantowi Komisariatu Policji w Wiśle.

Podżorski

oddał

głos

Komendant Komisariatu Policji w Wiśle Pan nadkom. Marek Legierski
przedstawił w swoim wystąpieniu strukturę i zakres działania Komisariatu,
którego stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Radna Dorota Chmiel powiedziała, że poważnym problemem jest
niebezpieczny wyjazd z parkingu przy sklepie „Małgorzata”, zapytała czy są
jakieś plany odnośnie poprawy bezpieczeństwa w tamtym miejscu.
Komendant Komisariatu Policji w Wiśle Pan nadkom. Marek Legierski
powiedział, że problem jest znany Policji, która stara się tam w miarę
możliwości reagować na zdarzenia. Zgodnie z przepisami ruchu drogowego,
jeśli pojazd jest parkowany tak jak w rejonie „Małgorzaty” to jest to
naruszenie przepisów. Jeśli jednak pojazdy zaczną się ustawiać wzdłuż
drogi to byłby jeszcze większy problem. Były już prowadzone rozmowy z
właścicielami „Małgorzaty”. Powiedział, że widzi tu również rolę Burmistrza
przy wprowadzeniu rozwiązania takiego jak przy „Janeczce” tak, aby
chodnik odgrodzić. Istnieje jednak niebezpieczeństwo, że samochody będą
parkowane wzdłuż drogi, na której nie ma, ani podwójnej linii ciągłej, ani
zakazu zatrzymywania się. Sprawa jest trudna. Powiedział, że wystąpi do
Wydziału Ruchu Drogowego w Cieszynie, aby Inżynieria Ruchu Drogowego
rozwiązała ten problem.
Kierownik Miejskiej Służby Drogowej Krzysztof Sztajnert powiedział, że
w tamtym miejscu jest potrzebny projekt organizacji ruchu, ponieważ mimo
że tego teraz nie widać to jest tam również ścieżka rowerowa, która musi
być na nowo wyznaczona. Obecnie trwają uzgodnienia z Zarządem Dróg
Wojewódzkich.
Radna Joanna Płaczek-Wrotniak powiedziała, że w lutym na posiedzeniu
Komisji Oświaty gościem był aspirant Rafał Domagała z Komendy Policji
Powiatowej, z którym rozmawiano o współpracy i promocji Policji podczas
imprezy z Małyszem. Zapytała czy temat jest aktualny.
Komendant Komisariatu Policji w Wiśle Pan nadkom. Marek Legierski
potwierdził, że Pan Domagała został wyznaczony przez Komendanta
Powiatowego do zorganizowania stoiska promocyjnego.
Radna Grażyna Pruska zapytała o możliwość parkowania wzdłuż ulicy
Kolejowej w soboty i niedziele.
Komendant Komisariatu Policji w Wiśle Pan nadkom. Marek Legierski
powiedział, że oznakowanie dróg leży w kompetencji właściciela czyli w tym
przypadku Zarządu Dróg Wojewódzkich. Policja corocznie robi przegląd
oznakowania na drogach wojewódzkich i powiatowych i przekazuje
ewentualne sugestie, ale bezpośredniego wpływu na oznakowanie nie ma.
Burmistrz tak samo może występować z propozycjami.
Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski poprosił o zabranie głosu
Pana asp. sztab. Grzegorza Sroczyka Zastępcę dowódcy Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej w Ustroniu Polanie.
Zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Ustroniu Polanie
Pan asp. sztab. Grzegorz Sroczyk powiedział, że jest na sesji po raz
pierwszy, dlatego omówi temat nieco szerzej. Powiedział, że Jednostka w
Ustroniu mieści się na ul. Wczasowej 12. Zatrudnione są tam 32 osoby, z
czego 2 osoby to kierownictwo, natomiast 30 osób pracuje w podziale

bojowym, podzielonym na 3 zmiany służbowe, w których pracuje po 10
osób. Dziennie w pracy jest 6 osób rozlokowanych w samochodach
pożarniczych, które automatycznie po otrzymaniu zgłoszenia, ruszają do
likwidacji powstałych zdarzeń. Jednostka realizuje zadania: z całej Gminy
Goleszów, z całego Ustronia, z całej Wisły i całej Istebnej. Obszar działania
jest większy niż Komisariatu Policji w Wiśle. W powiecie cieszyńskim są
jeszcze dwie jednostki ratowniczo-gaśnicze: w Cieszynie i w Skoczowie. W
Ustroniu Polanie jest zlokalizowane Powiatowe Stanowisko Kierowania,
które odbiera połączenia z numerów alarmowych 112 i 998, jest tam też
zlokalizowane
Centrum
Powiadamiania
Ratunkowego,
stąd
są
rozdysponowywane karetki. Jeśli powstanie zdarzenie, które przewyższa
możliwości, to uruchamiane są jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, na terenie Wisły są to OSP
Wisła Centrum i OSP Wisła Jawornik. Następnie wzywane są jednostki nie
włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, z terenu Wisły są
to OSP Wisła Malinka i OSP Wisła Czarne. Jeśli zdarzenie pokazuje, że siły
nie są wystarczające to wzywa się jednostki spoza terenu działania czyli
sąsiednie z Gminy Istebnej i Gminy Ustroń oraz Jednostki Państwowej
Straży Pożarnej z Cieszyna i Skoczowa. Zdarza się,
że do zdarzeń
przyjeżdżają jednostki specjalistyczne spoza powiatu, sytuacja taka miała
miejsce przy pożarach w Hotelu Gołębiewskim i Hotelu Bawaria kiedy to
posiłkowano się drabinami z Tychów i z Bielska. Przytoczył statystykę od
początku roku do dnia 25 maja 2011 roku, z której wynikało, że łącznie na
terenie Wisły było 55 zdarzeń, w tym 12 pożarów , 41 miejscowych zagrożeń
oraz 2 alarmy fałszywe. Zapewnił, że współpraca z Ochotniczymi Strażami
Pożarnymi z terenu Wisły układa się wzorowo. Podczas długiego weekendu
majowego, na nowej hali sportowej oraz w Hotelu „Stok”, odbyły się
ćwiczenia z rozpoznaniem. Powiedział, że jest otwarty na współpracę z
samorządem.
Radny Bronisław Pinkas zapytał jaka jest procedura wyjazdu Straży do
wypadku.
Zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Ustroniu Polanie
Pan asp. sztab. Grzegorz Sroczyk powiedział, że w związku z tym, iż
punkt dyspozytorski straży i Centrum Powiadamiania Ratunkowego są
zlokalizowane w jednym miejscu to komunikacja jest dużo łatwiejsza.
Policja natomiast ma swoją bazę dyspozytorską w Cieszynie. Zgłoszenie z
numeru 112 jest przyjmowane przez straż, w zależności od rodzaju sprawy,
jest możliwość przełączenia rozmowy. Jeśli jednak ze zgłoszenia jasno nie
wynika co tak naprawdę się stało to wyjeżdżają do zdarzenia 3 służby czyli
straż, pogotowie i policja. W przypadku zaistnienia podejrzenia, że w
zdarzeniu są poszkodowane osoby to z Państwowej Straży Pożarnej
wyjeżdżają dwa samochody, jeśli wiadomo że w zdarzeniu uczestniczyło
więcej samochodów to alarmujemy również PSP Skoczów. Czasami na
miejscu okazuje się, że niepotrzebnie przyjechało aż tyle jednostek, jeśli
jednak ze zgłoszenia nie wynika co tak naprawdę się stało to lepiej wysłać
więcej.
Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski poprosił o zabranie głosu
Pana Jana Pilcha Komendanta Miejskiego Ochotniczych Straży Pożarnych
w Wiśle.

Komendant Miejski Ochotniczych Straży Pożarnych w Wiśle Pan Jan
Pilch przedstawił w swoim wystąpieniu informację o funkcjonowaniu i
wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Wiśle, którego
treść stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Radna Grażyna Pruska zapytała czy w Wiśle są takie budynki do których
straż pożarna nie może dojechać.
Komendant Miejski Ochotniczych Straży Pożarnych w Wiśle Pan Jan
Pilch powiedział, że takie budynki do których jest problem z dojazdem
znajdują się wysoko w górach. Odrębny problem stanowi samo centrum na
przykład w czasie trwania Tygodnia Kultury Beskidzkiej, kiedy ze względu
na dużą ilość zaparkowanych samochodów niemożliwy jest przejazd
samochodu pożarniczego. Przejazd na Osiedle Zdejszy jest niemożliwy dla
pojazdów o dużych gabarytach. Na terenie miasta jest rzeczywiście kilka
takich miejsc, gdzie przejazd ciężkiego wozu jest niemożliwy. Jednak tych
problemów nie rozwiąże straż.
Radna Grażyna Pruska powiedziała, że drogi leśne i szlaki turystyczne są
mocno zniszczone przez zrywkę drewna. Zapytała o współpracę między
Państwową Strażą Pożarną a Lasami Państwowymi jeśli chodzi o remont
dróg.
Komendant Miejski Ochotniczych Straży Pożarnych w Wiśle Pan Jan
Pilch powiedział, że dobry stan dróg leży w interesie samego nadleśnictwa,
po to żeby mogli ciężkimi samochodami dojechać po drewno.
Ukształtowanie terenu jest w wielu miejscach takie, że do niektórych miejsc
nawet specjalistyczny sprzęt do zrywki drewna nie może dojechać.
Radny Bronisław Pinkas zapytał jaka jest wymagana minimalna ilość osób
w wozie strażackim, aby mógł wyjechać do akcji.
Zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Ustroniu Polanie
Pan asp. sztab. Grzegorz Sroczyk odpowiedział, że jeżeli chodzi o
Państwową Straż Pożarną to przepisy kłócą się nieco z przepisami bhp.
Najlepiej jeżeli jest pełna obsada czyli sześć osób w samochodzie
sześcioosobowym, jednak samochody wyjeżdżają też z obsługą trzyosobową.
Komendant Miejski Ochotniczych Straży Pożarnych w Wiśle Pan Jan
Pilch uzupełniając powiedział, że decyzja należy do dowódcy, który tak
naprawdę decyduje o ilości osób. Na pewno musi być kierowca i dowódca
plus osoba do prowadzenia działań, wszystko tez zależy od rodzaju
zdarzenia czy jest to na przykład wypadek czy pożar trawy. Jeśli nie ma
wystarczającej ilości osób do wyjazdu to konieczne jest alarmowanie
ponowne.
Radny Tomasz Bujok zapytał, wracając do tematu trudnego przejazdu na
Osiedle Zdejszy i ulicę Sosnową, czy przy odpowiedniej współpracy
pomiędzy ochotniczymi strażami a Państwową Strażą Pożarną jest możliwe
rozdysponowanie takich jednostek, które poradziłyby sobie z dojazdem na
przykład do pożaru budynku.
Zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Ustroniu Polanie
Pan asp. sztab. Grzegorz Sroczyk powiedział, że samochód średni, który
był pierwszym wyjazdowym samochodem uległ wypadkowi. W zastępstwie
został przesunięty z Cieszyna ciężki samochód - Jelcz, który był

wyprodukowany typowo pod ochronę Zakładu Polifarb. Ten samochód nie
dojedzie tak samo jak nowa Scania. Jednostka w Ustroniu ma w tym roku
otrzymać średni samochód, który mógłby przejechać bez problemu. Jeśli
byłyby problemy z przejazdem konieczne będzie pogłębienie przejazdu, w
taki sposób, żeby przynajmniej jeden samochód gaśniczy z zawodowej
straży mógł tamtędy przejechać w celu rozpoznania. Na chwilę obecną będą
do tamtych miejsc dysponowane jednostki ochotniczych straży.
Radna Grażyna Pruska zapytała jakie działania promocyjne prowadzi
ochotnicza straż w celu zachęcenia młodych ludzi do wstępowania.
Komendant Miejski Ochotniczych Straży Pożarnych w Wiśle Pan Jan
Pilch powiedział, że są dwie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze w Centrum i
w Jaworniku. Na stronie internetowej OSP Wisła Jawornik są dla
zainteresowanych umieszczone informacje o terminach zbiórek, w szkołach
podstawowych organizuje się pogadanki wraz z pokazem sprzętu.
Tradycyjnie, od kilkunastu lat organizuje się turnieje wiedzy pożarniczej
przy współpracy z nauczycielami wiślańskich szkół.
Radna Grażyna Pruska zapytała na jakim etapie jest realizacja wniosku o
zakup bojowego samochodu pożarniczego dla OSP.
Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że wniosek do Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska o pozyskanie środków został złożony. Kwota
dla OSP Centrum została przyznana, jednak w budżecie miasta należy
również zabezpieczyć pewną kwotę. W związku z tym, że może zaistnieć
taka sytuacja, że środki będą przekazane dopiero w drugiej połowie roku to
procedura może się przesunąć w czasie. Burmistrz zapewnił, że dołoży
starań, aby procedurę zakończyć jak najszybciej. Burmistrz poinformował,
że jeśli chodzi o pozyskanie nieodpłatne używanych samochodów, to
wystąpił do Straży Granicznej o przyznanie trzech samochodów typu Land
Rover, które zostaną przekazane do Państwowej Straży Pożarnej, która
następnie przekaże je do użytkowania jednostkom ochotniczych straży z
terenu Wisły.
Radna Alicja Pilch zapytała czy straż pożarna ma takie kompetencje, żeby
wyciąć drzewa stanowiące zagrożenie dla przejeżdżających samochodów.
Właścicielem terenu nie jest gmina.
Zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Ustroniu Polanie
Pan asp. sztab. Grzegorz Sroczyk powiedział, że jeśli drzewo jest
pochylone na przykład na skutek wiatru czy śniegu, to jeśli dowódca na
miejscu stwierdzi zaistnienie zagrożenia to decyduje o wycięciu takiego
drzewa. Jeśli stwierdzi, że zagrożenia nie ma to właściciel występuje o
pozwolenie na wycięcie.
Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski serdecznie podziękował
Gościom za przybycie.
PRZERWA W OBRADACH.

Ad.6
Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski wznowił obrady po
przerwie i rozpoczął kolejny punkt porządku obrad. 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 5 do
protokołu. Pytania do sprawozdania będzie można zadawać w punkcie 13.
Ad.7
Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski powiedział, że
sprawozdania przewodniczących komisji również zostały wszystkim
Radnym dostarczone w formie elektronicznej, poprosił przewodniczących o
przedstawienie sprawozdań. Poprosił o bieżące zadawanie pytań po każdym
sprawozdaniu.
Sprawozdanie z działalności Komisji Kultury, Turystyki, Promocji,
Sportu przedstawione przez Przewodniczącą Komisji Radną Grażynę
Pruską stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Radna Dorota Chmiel zapytała dlaczego budowa boisk „Orlik” jest
rozpatrywana tylko w Malince i Czarnym, a nie w Jaworniku.
Radna
Grażyna
Pruska
powiedziała,
że
takie
były
wnioski
Przewodniczących Zarządów Osiedli, ponieważ w tych dolinach baza jest
najsłabsza.
Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski zauważył,
Jaworniku jest hala, ale oczywiście wnioski można składać.

że

w

Radna Alicja Pilch powiedziała, że w Czarnym oprócz jednej ścianki
wspinaczkowej, jednej piaskownicy i jednej huśtawki nie ma praktycznie
nic, a uczniów jest sporo.
Sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego i
Finansów Miasta przedstawione przez Przewodniczącego Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Finansów Miasta Radnego Władysława Pilcha
stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawione przez
Przewodniczącą Radną Joannę Nogowczyk stanowi załącznik nr 8 do
protokołu.
Radna Ewa Sitkiewicz zapytała jakie są konsekwencje analizy działalności
Wiślańskiego Centrum Kultury.
Radna Joanna Nogowczyk powiedziała, że Pani Dyrektor została
obciążona odszkodowaniem finansowym w wysokości transzy, która została
już przekazana.
Zastępca Burmistrza Lidia Forias powiedziała, że Komisja uznała iż Pani
Dyrektor ponosi odpowiedzialność za sytuację, która miała miejsce w
sierpniu 2010 roku, w związku z tym została obciążona odszkodowaniem.
Zgodnie z zawartym w październiku 2010 roku porozumieniem zostały
jeszcze do zapłacenia Śląsko-Beskidzkiemu Związkowi Narciarskiemu 2
transze. W wyniku kontroli stwierdzono, że kwoty należności zostały

błędnie podliczone, co stanowi rozbieżność między stanem faktycznym a
zawartym porozumieniem. Pomiędzy Burmistrzem a Prezesem Związku
trwały rozmowy celem zawarcia ugody, na podpisanie której nie zgodził się
Prezes i oddał sprawę do sądu.
Radny Tomasz Bujok zapytał czy wszystko zostało dokładnie przemyślane,
żeby w następnie nie okazało się, że w konsekwencji Urząd będzie musiał
ponieść koszty procesowe i odsetki.
Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że do podpisania ugody
potrzebna jest zgoda dwóch stron. Zapewnił, że podpisanie ugody jest
możliwe na każdym etapie postępowania. Dodał, że wcześniej była zawarta
ustna umowa, w której Śląsko-Beskidzki Związek Narciarski zobowiązał się
do zapłacenia za występ Zespołu Kombi w kwocie 40.000 zł, z czego się nie
wywiązał.
Radna Joanna Płaczek-Wrotniak powiedziała, że Pani Dyrektor
Wiślańskiego Centrum Kultury będzie korzystała z urlopu wychowawczego,
w związku z tym zapytała kto będzie pełnił funkcję dyrektora podczas jej
nieobecności.
Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że rozmowy trwają, ale nie są
łatwe. Zapewnił, że jak zostaną zakończone to wybrana na to stanowisko
osoba zostanie przedstawiona.
Zastępca Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej... Radny
Jerzy Mitręga przedstawił sprawozdanie, które stanowi załącznik nr 9 do
protokołu.
Radny
analizy
szersze
według

Tomasz Bujok w związku z omawianym punktem dotyczącym
oświetlenia i możliwości jego rozbudowy, zapytał czy jest planowane
omawianie tego tematu czy też przystąpienie do realizacji nastąpi
planu przedstawionego na komisji.

Radny Jerzy Mitręga powiedział, że na jednej z sesji Burmistrz powiedział,
że firma Enion opracowuje plan modernizacji oświetlenia ulic oraz
brakujących punktów świetlnych, temat oświetlenia w mieście będzie
analizowany na sesji listopadowej.
Radny Tomasz Bujok powiedział, że w związku z tym rozumie iż do tego
czasu nie będą podejmowane żaden decyzje związane z remontem i
rozbudową sieci oświetleniowej.
Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że z Enionem są prowadzone
rozmowy, żeby problem oświetlenia rozwiązać jak najszybciej. Enion
rozpatruje problem pod kątem technicznym, a następnie trzeba będzie
przyjrzeć się temu pod kątem możliwości ekonomicznych. Burmistrz
powiedział, że odnośnie szacowanych kosztów zostanie wstępnie
opracowany harmonogram prac, następnie Radzie zostanie przedstawiony
do dyskusji zarówno zakres jak i harmonogram proponowanych
modernizacji.
Radna Ewa Sitkiewicz powiedziała, że rozumie iż propozycje budowy
nowych linii, jak i modernizacji istniejących wysuwa Gmina.
Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że na spotkaniu z Enionem
Kierownik Miejskiej Służby Drogowej przedstawił podania, które wpłynęły

od Radnych oraz Zarządów Osiedli w kwestii oświetlenia. Na tej podstawie
Enion rozpatruje możliwości techniczne w tych miejscach. Następnie temat
będzie przekazany do dyskusji Radnym, którzy podejmą ostateczną decyzję.
Radna Ewa Sitkiewicz zapytała czy ulica Cieślarów została wzięta pod
uwagę.
Burmistrz Miasta Jan Poloczek zapewnił, że wszystkie ulice są przez
niego brane pod uwagę, ale trzeba pamiętać o możliwościach finansowych,
w związku z tym trzeba dokonywać pewnych wyborów.
Radna Alicja Pilch zapytała czy wiadomo coś w kwestii remontu ulicy
Czarne, w związku ze złożonym wnioskiem w tej sprawie.
Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że Starosta był Gościem na
sobotnich uroczystościach i w nieformalnej rozmowie powiedział, że
zostanie rozpatrzona możliwość rozdysponowania dodatkowych środków na
drogi powiatowe.
Przewodnicząca Zarządu Osiedla Nr 1 Anna Śliwka zapytała czy w
kwestii obniżenia progów zwalniających na ulicy Lipowej Komisja zajęła
stanowisko.
Radny Jerzy Mitręga powiedział, że temat był poruszany na wspólnym
posiedzeniu wszystkich komisji, ale zdania były podzielone. Progi zostały
zamontowane na wniosek poprzedniej Rady.
Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że progi są zgodne z normami,
przejeżdżając przez nie trzeba po prostu zwolnić.
Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski zaproponował, żeby
Komisja Gospodarki Komunalnej … udała się na wizję na ul. Lipową,
ponieważ dyskusja nad tym tematem trwa już od jakiegoś czasu.
Radna Dorota Chmiel powiedziała, że największym problemem jest drugi
próg, który został umieszczony w niewłaściwym miejscu, na przegubie
drogi. Przesunięcie tego progu w którąkolwiek stronę byłoby rozsądnym
rozwiązaniem.
Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że jutro Kierownik Miejskiej
Służby Drogowej pojedzie w tamto miejsce i zadecyduje o przesunięciu
progu.
Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw
Socjalnych przedstawione przez Przewodniczącą Radną Ewę Sitkiewicz
stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad.8
Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski odczytał
sprawozdanie, które stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

swoje

Ad.9
Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski rozpoczął kolejny punkt i
powiedział, że temat „Informacja o działalności Straży Miejskiej pod kątem
finansowo organizacyjnym w 2011r.” był omówiony na wspólnym

posiedzeniu komisji, poprosił o ewentualne pytania do tematu.
Radna Joanna Nogowczyk powiedziała, że mieszkańcy ulic po których
jeżdżą białe i zielone kuligi, skarżą się na pozostawione na drogach końskie
odchody, które są potem rozjeżdżane przez samochody. Problem zgłaszali
mieszkańcy między innymi ul. Gościejów.
Burmistrz Miasta Jan Poloczek wyjaśnił, że na wniosek Radnej z
Czarnego odbyło się spotkanie z wozakami, którego celem było
uświadomienie im, że czystość na drogach jest naprawdę ważna. W krajach
cywilizowanych konie maja „coś” co pozwala, że nieczystości nie lecą na
ulicę. Burmistrz zapewnił, że Komendant Straży Miejskiej zwróci uwagę na
ten problem.
Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski w związku a brakiem
pytań, poddał pod głosowanie przyjęcie „Informacji o działalności Straży
Miejskiej pod kątem finansowo organizacyjnym w 2011r.”.
W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych. Rada Miasta w głosowaniu 15 "za"
jednogłośnie przyjęła przedstawioną informację, która stanowi załącznik
nr 12 do protokołu.

Ad.10
Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski rozpoczął kolejny punkt
porządku obrad „Podjęcie uchwał w sprawie przyznania Nagrody Miasta
Wisły w Dziedzinie Kultury” i poprosił Przewodniczącą Komisji Kultury... o
przedstawienie stanowiska.
Radna Grażyna Pruska powiedziała, że wpłynęły trzy wnioski o przyznanie
nagrody w dziedzinie kultury. W kategorii indywidualnej została zgłoszona
kandydatura Pani Małgorzaty Kiereś przez Pana Jerzego Kufę oraz
kandydatura Pani Aleksandry Oczkowskiej przez Zarząd Stowarzyszenia
Twórców Wiślanie. W związku z tym, że jest wymóg proceduralny, iż osoba
zgłoszona do nagrody musi wyrazić zgodę na kandydowanie, Pani
Małgorzata Kiereś nie wyraziła zgody. W efekcie zostały dwie kandydatury,
po jednej w każdej kategorii. Rozpatrywano w kategorii indywidualnej
kandydaturę Pani Aleksandry Oczkowskiej, a w kategorii zespołowej
kandydaturę Grupy Śpiewaczej Uścieńkowanie. Komisja Kultury
rekomenduje powyższe kandydatury do przyznania nagród w dziedzinie
kultury.
Wiceprzewodnicząca Rady Barbara Koczwara odczytała treść projektu
uchwały w sprawie przyznania “Nagrody Miasta Wisły” w kategorii
indywidualnej za osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki.
Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski wobec braku pytań
poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych. Rada Miasta w głosowaniu 15 "za"
jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt uchwały.
Uchwała nr VII/83/2011 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Wiceprzewodnicząca Rady Barbara Koczwara odczytała treść projektu
uchwały
w sprawie przyznania “Nagrody Miasta Wisły” w kategorii

zespołowej za osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki.
Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski wobec braku pytań
poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych. Rada Miasta w głosowaniu 14 "za"
i 1 „wstrzymujący się” przyjęła przedstawiony projekt uchwały.
Uchwała nr VII/84/2011 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Ad.11a)
Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski powiedział, że temat był
omówiony, poprosił o zadawanie pytań do tematu.
Radny Władysław Pilch powiedział, że po przejrzeniu dokumentów, które
zostały przekazane we wtorek, nasuwa się pytanie do tabeli w załączniku nr
1 do wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostek
samorządu terytorialnego, czego dotyczy różnica w kwocie 4.200.000 zł,
która pojawia się co roku począwszy od 2010 roku.
Skarbnik Miasta Damian Cieślar powiedział, że informacja o zmianie
znajduje się w uzasadnieniu, którego treść przytoczył: „zmieniono wydatki
związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. w poszczególnych latach
poprzez wykazanie w tych pozycjach wydatków klasyfikowanych w
rozdziałach 75022 i 75023 (zgodnie z wyjaśnieniem RIO we Wrocławiu z
dnia 2 listopada 2010 roku w zakresie stosowania przepisów o finansach
publicznych)”.
Wiceprzewodnicząca Rady Barbara Koczwara odczytała treść projektu
uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/12/2010 z dnia 14.12.2010r. w
sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Wisły.
Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski wobec braku pytań
poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych. Rada Miasta w głosowaniu 15 "za"
jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt uchwały.
Uchwała nr VII/85/2011 stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Ad.11b)
Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski zapytał czy ktoś chciałby
zadać pytanie co do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie.
Radny Władysław Pilch powiedział, że porównując materiał otrzymany
wcześniej z tym otrzymanym we wtorek w załączniku nr 3 występuje
różnica w pozycji 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej jest kwota 7.700 zł, poprosił o sprawdzenie czy w
podsumowaniu nie wkradł się błąd. W poprzedniej tabelce była kwota
3.800 zł.
Skarbnik Miasta Damian Cieślar wyjaśnił, że Zarządzeniem Burmistrza
Miasta z dnia 20 maja wprowadzono kwotę 3.900 zł, która wynika z decyzji
Wojewody Śląskiego z dnia 29 kwietnia 2011 roku. Została uwzględniona

jako zmiana w budżecie na podstawie Zarządzenia Burmistrza.
Radny Władysław Pilch zapytał, gdzie wobec tego w budżecie pojawia się
kwota 1.000 zł, gdyż dochody zostały podniesione o 4.900 zł.
Skarbnik Miasta Damian Cieślar odpowiedział, że w administracji
publicznej w paragrafie 2010 dochody bieżące otrzymano z budżetu
państwa zwiększenie dotacji celowej, w wydatkach kwota jest pokazana w
rozdziale 75011 urzędy wojewódzkie – dofinansowanie zadań zleconych.
Wiceprzewodnicząca Rady Barbara Koczwara odczytała treść projektu
uchwały w sprawie zmian budżetu na 2011r.
Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski wobec braku pytań
poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych. Rada Miasta w głosowaniu 15 "za"
jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt uchwały.
Uchwała nr VII/86/2011 stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Ad.11c)
Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski poprosił o krótkie
przedstawienie tematu.
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości
Krzysztof Lipiński wyjaśnił, że chodzi o nabycie fragmentu ulicy
Cieńkowskiej w cenie 30 zł za metr kwadratowy. Sprawa rozpoczęła się w
poprzedniej kadencji, jednak nie została wówczas sfinalizowana, ponieważ
wnioskodawcy zbyt późno złożyli wnioski i oświadczenia.
Wiceprzewodnicząca Rady Barbara Koczwara odczytała treść projektu
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Wisła prawa
własności nieruchomości stanowiącej fragment drogi miejskiej.
Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski wobec braku pytań
poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych. Rada Miasta w głosowaniu 15 "za"
jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt uchwały.
Uchwała nr VII/87/2011 stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Ad.11d)
Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski powiedział, że dostał
pismo od Pana Damiana Cieślara dotyczące rezygnacji ze stanowiska
skarbnika. Przewodniczący odczytał treść pisma, które stanowi załącznik
nr 18 do protokołu. W związku z tym Burmistrz wystąpił z wnioskiem o
podjęcie uchwały odwołującej Pana Damiana Cieślara ze stanowiska
skarbnika. Przewodniczący, mając na uwadze powyższe,
poprosił
o uszanowanie decyzji Pana Damiana Cieślara.
Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że wszyscy pamiętają emocje i
dyskusje, które miały miejsce w lutym i marcu. Najmniej tych emocji było
przy powoływaniu Pana Damiana Cieślara na skarbnika. Merytorycznie Pan
Cieślar jest przygotowany do pełnienia tej funkcji, co potwierdza opinia

niezależnej Kancelarii Prawnej z Bielska-Białej. Burmistrz powiedział, że
miał nadzieję, iż nie będzie dalszych działań pewnych ludzi, którzy
poświęcili czas na to, żeby pewien etap dyskusji przenieść do Wojewody
Śląskiego i jego służb. Dlatego, po informacji o wszczęciu postępowania, o
które Pan Przewodniczący miał pretensje, że nie został na czas
poinformowany, chciał podejmować dalsze działania w ciszy, bez emocji,
niestety ktoś dolewa oliwy do ognia. Wydawało się, że rozmowy z nadzorem
wyszły na prostą i nadzór uwzględnił praktykę pana Damiana w
księgowości. Wydaje się, że nie chodzi o to żeby Pan Damian nie był
skarbnikiem, ale dlatego, że został odwołany poprzednik działania są
polityczne. Zdaniem Burmistrza nie chodzi o to, żeby zrobić na złość Panu
Damianowi, co byłoby dla młodego człowieka najgorsze, ale poprzez to, że
został odwołany poprzednik, chciano pokazać Wiśle, że odbiega od
normalności. Burmistrz powiedział, że te argumenty które słyszał u
Wojewody, nie są do końca argumentami pewnymi, ludzie którzy pisali
pisma i jeździli do Wojewody podkreślali, że Poloczek chce zawładnąć
Wisłą, bo bierze kogoś z rodziny na skarbnika. Burmistrz powiedział, że
gdyby ten ktoś nie był godny tego stanowiska to by tego nie zrobił.
Powiedział, że od decyzji można się jeszcze odwoływać, ale po rozmowie z
Panem Damianem Cieślarem doszli do wniosku, że nie będzie odwoływania,
ponieważ jest to Wiśle niepotrzebne. Pan Cieślar podjął
decyzję o
rezygnacji, którą Burmistrz szanuje. Dlatego składa wniosek o podjęcie
uchwały o odwołaniu skarbnika. Burmistrz powiedział, że nie chce nikogo
pomawiać, nazwisk osób które pisały pisma, czasem podpisane a czasem
anonimowe, może się domyślać. Myśli jednak, że prędzej czy później będzie
miał informacje kto pociągał za sznurki, wówczas informacje te ujawni
opinii publicznej, ponieważ zaistniała sytuacja nie była nikomu potrzebna.
Gdyby nie te działania to uchwała o powołaniu skarbnika byłaby dzisiaj
zatwierdzona i nie byłoby tej całej dyskusji, można by spokojnie pracować.
Niektórym osobom to jednak nie pasowało, chciały Burmistrzowi
udowodnić, że jest tak a nie tak. Burmistrz podkreślił, że pan Damian
Cieślar miał, ma i będzie miał kompetencje do tego, żeby pełnić funkcję
skarbnika. Wyraził nadzieję, że bez zbędnych komentarzy odbędzie się
głosowanie w sprawie odwołania Pana Damiana Cieślara ze stanowiska
skarbnika.
Radna Joanna Nogowczyk powiedziała, że jej osoba została wmieszana w
sprawę. Radna powiedziała, że w dniu 6 maja otrzymała z nadzoru
prawnego pismo, które odczytała i stanowi załącznik nr 18a do protokołu.
Powiedziała, że osoby które chciały bardzo namieszać i nie wiadomo co
osiągnąć, nie miały na tyle cywilnej odwagi, żeby napisać pismo w swoim
imieniu, posunęły się do napisania anonimu. Radna powiedziała, że jako
osoba, której dane zostały wykorzystane złożyła sprawę do Prokuratury.
Sprawa jest w toku, radna powiedziała, że była już przesłuchiwana.
Wyraziła nadzieję, że dotrą do niej informacje kto i w jakim celu posłużył się
jej danymi. Powiedziała, że przypuszcza, iż ktoś chciał osiągnąć większy
efekt, a nie miał cywilnej odwagi podpisać się swoim nazwiskiem. Radna
podkreśliła, że była osobą, która głosowała za dowołaniem Pana
Głowinkowskiego ze stanowiska skarbnika i za powołaniem Pana Damiana
Cieślara na to stanowisko. Radna zwróciła uwagę na fakt, że są osoby które
chcą za wszelką cenę namieszać, oczernić Wisłę.

Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że to co przedstawiła Radna
Nogowczyk to są fakty, które świadczą o tym, że osoby które podjęły pewne
kroki nie robią tego dla dobra Wisły. Poprosił, żeby zakończyć dyskusję
i przystąpić do przegłosowania projektu uchwały.
Radna Grażyna Pruska zapytała jakie są konsekwencje prawne dla miasta
jeżeli nie będzie skarbnika.
Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że po przegłosowaniu projektu
uchwały poinformuje o następnych krokach.
Wiceprzewodnicząca Rady Barbara Koczwara odczytała treść projektu
uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Wisły (głównego
księgowego budżetu).
Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski wobec braku pytań
poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych. Rada Miasta w głosowaniu 11 "za"
i 4 „przeciw” przyjęła przedstawiony projekt uchwały.
Uchwała nr VII/88/2011 stanowi załącznik nr 18b do protokołu.
Burmistrz Miasta Jan Poloczek poprosił o wprowadzenie do porządku
obrad projektu uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta Wisła
(głównego księgowego budżetu). Powiedział, że po przerwie przedstawi
kandydaturę na nowego skarbnika.
Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski upewnił się, że
Burmistrz chce zmienić porządek obrad przez wprowadzenie projektu
uchwały o powołaniu skarbnika.
Radny Władysław Pilch zapytał czy ma być przeprowadzone głosowanie o
zmianę w porządku obrad w celu wprowadzenia projektu uchwały
powołującej skarbnika nie wiedząc kto jest kandydatem.
Burmistrz Miasta Jan Poloczek zapewnił, że gmina nie ma problemów
finansowych, skarbnik musi być, żeby możliwe było funkcjonowanie Urzędu
i Miasta. Burmistrz poprosił o przychylenie się do wniosku, ponieważ każdy
dzień bez skarbnika nie byłby dobrym dniem. Zapewnił, że stara się tak jak
ma w zwyczaju, dać możliwość awansu. Na stanowisko skarbnika
zaproponował Panią Dorotę Pilch, która jest pracownicą z 20 letnim stażem
w Urzędzie Miasta Wisły w Referacie Finansowym. Pani Pilch dwukrotnie
otrzymywała propozycję objęcia stanowiska Kierownika Referatu Finansów,
ale odmawiała, teraz powiedziała, że rozumie interesy miasta. Pani mecenas
przygotowała opinię prawną, z której wynika że Pani Dorota Pilch spełnia
wszystkie wymagania aby pełnić funkcję skarbnika. Burmistrz powiedział,
że miasto mus mieć skarbnika, po rezygnacji Pana Cieślara, powiedział, że
proponuje na stanowisko bardzo sumiennego pracownika. Powiedział, że po
przerwie zaprosi Panią Pilch na salę i będzie można jej zadawać pytania.
Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski powiedział, że w takim
razie wprowadza projekt uchwały do porządku obrad, co nie zamyka drogi
do dalszej dyskusji, później będzie głosowany projekt uchwały.
Radna Ewa Sitkiewicz zapytała czy poprzednim razem Pani Radca Prawny
przygotowała opinię prawną na papierze, jeśli nie to czym to było

spowodowane.
Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że poprzednim razem był
przekonany, że wykształcenie Pana Damiana Cieślara jest na tyle silne, że
spełni wymagania. Jednak teraz nie popełnił by już tego błędu i gdyby nie
było opinii to by kandydatury nie proponował.
Radna Ewa Sitkiewicz powiedziała, że Pan Damian Cieślar w oczach
wszystkich uchodzi za człowieka godnego, kompetentnego i o osobowości
odpowiadającej tej funkcji. Radna zauważyła, że niepowołanie skarbnika
spowoduje impas dla miasta. Powiedziała, że nie rozumie jednej rzeczy,
zauważyła, że Pan Damian Cieślar pracuje z przepisami ustawami od lat,
nie ma najmniejszych wątpliwości, że wszystkie ustawy dotyczące
funkcjonowania gminy ma w małym palcu, dlaczego wobec tego Pan
Damian Cieślar zdecydowała się na objęcie tej funkcji jeśli wiedział, że są
wątpliwości dotyczące kompetencji. Radna powiedziała, że doświadczeniem,
mądrością i logiką myślenia i postępowania przeskoczyłby doświadczonych
księgowych, pozostaje pytanie czym decyzja była spowodowana, można było
tej sytuacji uniknąć.
Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że tego nie wytłumaczy. Jest
opinia prawna radców prawnych mówiąca o tym, że Pan Cieślar ma
kompetencje. Jeśli Pan Damian miałby wątpliwości to na pewno nie
zgodziłby się na to żeby wysunąć jego kandydaturę na skarbnika miasta.
Burmistrz powiedział, że ani on ani Pan Cieślar nie liczyli, że tą sprawę
będzie ktoś chciał rozgrywać politycznie.
Radna Ewa Sitkiewicz powiedziała, że sytuacja nie jest komfortowa dla
nikogo. Rada nie jest również odbierana dobrze przez społeczeństwo.
Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że w Urzędzie Wojewódzkim
teraz już nikt nie kwestionuje, że Pan Damian nie ma doświadczenia w
księgowości.
Radna Ewa Sitkiewicz zapytała dlaczego wobec tego nie odwołamy się od
tej decyzji.
Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że szanujemy decyzję Pana
Damiana Cieślara, żeby dalej w to nie brnąć. Burmistrz powiedział, że jest
to jego przegrana, również Pana Damiana. Jeżeli chodzi o Radę to jest to
jedna z uchwał odwołanych przez Wojewodę. Natomiast gdyby wokół tej
sprawy nie było medialnego szumu, to sprawy by po prostu nie było. Przy
powoływaniu poprzedniego skarbnika do uchwały o powołaniu nie było
potrzeby dołączania żadnego załącznika. W pierwszych rozmowach z Panem
Dyrektorem Nowakiem było całkowicie kwestionowane doświadczenie w
księgowości, po którejś z kolei rozmowie kwestionują już tylko brakujący
niecały rok, nie chcą uwzględnić kontrolowania jednostek i finansów miasta
przez Pana Damiana, co trwało prawie dwa lata. Po powołaniu nowego
skarbnika miasto będzie funkcjonowało beż zagrożeń.
Pan Damian Cieślar powiedział, że od strony formalnej sprawa wygląda w
ten sposób, że od dnia dostarczenia rozstrzygnięcia nadzorczego jest
wstrzymana realizacja uchwały uchylonej. To znaczy, że żaden dokument
po tej dacie nie będzie miał możliwości podejmowania zobowiązań
finansowych na przykład wydatkowania środków, zawierania umów. Taki
stan będzie trwał do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia czyli w przypadku

odwołania do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego czy w dalszej
kolejności Naczelnego Sądu Administracyjnego. Powiedział, że nie chciał
brać na siebie takiej odpowiedzialności, żeby powodować paraliż miasta.
Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski zaproponował
wprowadzenie projektu uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta
Wisła (głównego księgowego budżetu), zgłoszonego wcześniej przez
Burmistrza Miasta, jako punkt 11e). Zapytał kto jest za przyjęciem
porządku obrad w wersji zmienionej.
W głosowaniu udział wzięło 15 Radnych, Rada w głosowaniu 10 „za”, 1
„przeciw” i 4 „wstrzymujące” przyjęła zmieniony porządek obrad.
PRZERWA W OBRADACH
Ad.11e)
Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski wznowił obrady po
przerwie i rozpoczął kolejny punkt porządku obrad. Poprosił Burmistrza o
wprowadzenie.
Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że Pani Dorota Pilch pracuje
w Urzędzie w Referacie Finansowym od 23 lat. Do projektu uchwały
dołączono opinię radczyni o spełnianiu wszystkich proceduralnych
wymogów. Burmistrz powiedział, że Pani Dorota Pilch jest pracownikiem
bardzo doświadczonym, związanym z Urzędem. Powiedział, że na konkretne
pytania odpowie.
Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski powiedział, że do Rady
Miasta wpłynął wniosek o powołanie Pani Doroty Pilch na stanowisko
skarbnika wraz z opinią prawną. Przed zadawaniem pytań poprosił
Wiceprzewodniczącą o odczytanie opinii.
Wiceprzewodnicząca Rady Barbara Koczwara odczytała treść opinii
prawnej, która stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Radna Joanna Nogowczyk powiedziała, że będąc Dyrektorem Miejskiego
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół przez 9 lat współpracowała
z Panią Dorotą Pilch w zakresie księgowości analitycznej i syntetycznej.
Radna powiedziała, że wie doskonale, iż Pani Dorota spełnia wymogi
formalne.
Radna Ewa Sitkiewicz zapytała, czy wobec tego, że Pan Damian Cieślar
jest uznawany przez wszystkich za osobę kompetentną do pełnienia funkcji
skarbnika, będą w przyszłości podejmowane kroki aby objął to stanowisko.
Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że jeśli dzisiaj zostanie
powołana na skarbnika Pani Pilch to Pan Cieślar zostanie w Referacie
Finansowym, a wszystkie perspektywy będą przed nim.
Wobec braku głosów w dyskusji Wiceprzewodnicząca Rady Barbara
Koczwara odczytała treść projektu uchwały
w sprawie powołania
Skarbnika Miasta Wisła (głównego księgowego budżetu).
Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski wobec braku pytań
poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych. Rada Miasta w głosowaniu 14 "za"
i 1 „wstrzymujący” przyjęła przedstawiony projekt uchwały.
Uchwała nr VII/89/2011 stanowi załącznik nr 19a do protokołu.
Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski pogratulował Pani
Dorocie Pilch wyboru, życząc jak najlepszej pracy oraz podziękował Panu
Damianowi Cieślarowi i życzył wszystkiego dobrego.
Skarbnik Miasta Dorota Pilch podziękowała za zaufanie i powiedziała, że
będzie się starała sprostać oczekiwaniom.
Burmistrz Miasta Jan Poloczek podziękował Radnym. Powiedział,
dobrze, iż powołuje się teraz już tylko do pełnienia tej jednej funkcji,
pamięta że w poprzednich kadencjach powoływało się jeszcze
stanowisko sekretarza oraz zastępcę burmistrza. Wyraził nadzieję,
nastąpi stabilizacja.

że
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Ad.12a)
Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski poprosił Przewodniczącą
Komisji Rewizyjnej o wprowadzenie do tematu.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Radna Joanna Nogowczyk
powiedziała, że dzierżawcy stoisk targowych zwrócili się do Burmistrza, do
Rady Miasta i do Prezesa Klubu Sportowego o obniżenie stawek opłaty
targowej, które na dzień dzisiejszy są pobierane zgodnie z uchwałą Rady
Miasta z kwietnia 2010 roku. Odczytała treść odpowiedzi, która stanowi
załącznik do projektu uchwały oraz projekt uchwały w sprawie udzielenia
odpowiedzi na wniosek dzierżawców urządzeń targowych w Wiśle dotyczący
obniżenia dziennych stawek opłaty targowej.
Wobec braku pytań Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski
poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych. Rada Miasta w głosowaniu 12 "za"
i 2 „wstrzymujące” przyjęła przedstawiony projekt uchwały.
Uchwała nr VII/90/2011 stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
Do obrad dołączyła Radna Grażyna Pruska.
Ad.12b)
Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski poprosił Przewodniczącą
Komisji Rewizyjnej o wprowadzenie do tematu.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Radna Joanna Nogowczyk
odczytała przygotowaną odpowiedź na wniosek Pani Ewy Gaczorek Prezesa
Zarządu Spółki z o. o. Hotel Beskidy o remont ulicy Wypoczynkowej oraz
projekt uchwały w w/w sprawie. Radna wyjaśniła, że na ul. Wypoczynkowej
w ubiegłym roku był przeprowadzony remont polegający na przełożeniu
trylinki, niewątpliwie ulica wymaga remontu, jednak na dzień dzisiejszy
ulica nie posiada uregulowanego stanu prawnego.
Wobec braku pytań Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski
poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych. Rada Miasta w głosowaniu 15 "za"
jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt uchwały.

Uchwała nr VII/91/2011 stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
Ad.12c)
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Radna Joanna Nogowczyk
powiedziała, że dwa kolejne projekty uchwały dotyczą lokalizacji stanowisk
w parku, jednak regulacja tych kwestii leży w kompetencji Burmistrza. W
związku z tym przygotowano stosowne projekty uchwał w sprawie
przekazania wniosków. Radna odczytała projekt uchwały w sprawie
udzielenia odpowiedzi na wniosek Pana Roberta Pietruszki w sprawie
lokalizacji stanowisk gastronomicznych w Parku Kopczyńskiego.
Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski poddał pod głosowanie
przedstawiony projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych. Rada Miasta w głosowaniu 15 "za"
jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt uchwały.
Uchwała nr VII/92/2011 stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
Ad.12d)
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Radna Joanna Nogowczyk
odczytała projekt uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na wniosek
Grupy Gastronomów w sprawie lokalizacji stanowisk gastronomicznych w
Parku Kopczyńskiego.
Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski poddał pod głosowanie
przedstawiony projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych. Rada Miasta w głosowaniu 15 "za"
jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt uchwały.
Uchwała nr VII/93/2011 stanowi załącznik nr 23 do protokołu.
Ad.13
Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski poprosił o zadawanie
zapytań do sprawozdania Burmistrza.
Radny Władysław Pilch zapytał w zakresie działania Referatu PTS o punkt
8 „Zorganizował spotkanie z właścicielami wyciągów narciarskich z terenu
Wisły podsumowujące sezon zimowy. Podczas spotkania omawiany był
temat wspólnego skipassu”, poprosił o dodatkowe informacje.
Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że uważa żeby miasto się
rozwijało to temat skipassów powinien być jak najszybciej zakończony, w
szerszym lub węższym zakresie. Burmistrz powiedział, że 8 lat temu już
organizował takie spotkanie, jednak wtedy gestorzy uciekali od tego
pomysłu. Na spotkanie została zaproszona firma, która ten system
wprowadzała w Zieleńcu. W ramach Beskidzkiej 5 została zaproszona inna
firma, która przedstawiła swoją ofertę. Pojawiło się zainteresowanie ze
strony jednego z gestorów z dużych wyciągów. Zaznaczył, że nadchodzi
chwila, aby zmierzać w tym kierunku.
Radny Władysław Pilch zapytał w zakresie działania Referatu OR o punkt
12 „W dniu 19 maja Burmistrz Miasta uczestniczył w Krakowie w siedzibie
(PZN) w inauguracyjnym spotkaniu w sprawie organizacji Letniego Grand
Prix w skokach narciarskich”, w związku z informacją o zagrożonym

działaniu wyciągu poprosił o dodatkowe informacje.
Burmistrz Miasta Jan Poloczek wyjaśnił, że to było spotkanie komitetu
honorowego, omawiane były sprawy turnieju planowanego na dzień 15
lipca w Wiśle, następnie jest przejazd do Szczyrku, potem do Zakopanego.
Obecny na spotkaniu Dyrektor Kotowicz powiedział, że w sprawie wyciągu
na skoczni w Malince powinno być wszystko w porządku na czas.
Burmistrz zauważył, że wyciąg był jedną z atrakcji turystycznych. Wyraził
nadzieję, że jego awaria zostanie usunięta i nie będzie stanowiła zagrożenia
dla organizacji konkursu letniego. W efekcie podjętych rozmów z
Hydrobudową, uzyskano zapewnienie Dyrektora, o dopilnowaniu do
usunięcia awarii w ramach gwarancji. Powiedział, że zadzwoni do Pana
Kotowicza, żeby się dowiedzieć o szczegóły.
Radna Grażyna Pruska zapytała w zakresie działania Referatu MSD
o punkt 5 „Zakończono układanie płyt drogowych na następujących
drogach: ul. Stroma, osiedle Jarzębata, ul. Partecznik, osiedle Jarzębata,
ul. Kopydło, osiedle Sadowy, osiedle Tokarnia, osiedle Skolnity, ul. Kręta”,
czy prace zostały zakończone.
Kierownik Miejskiej Służby Drogowej Krzysztof Sztajnert powiedział, że
zostało do ułożenia 100 sztuk płyt na ul. Połomskiej.
Radna Grażyna Pruska powiedziała, że podczas objazdu dróg, Radny Jan
Szalbot zwrócił uwagę na różnego rodzaju niedokładności przy układaniu
płyt. W związku z tym zapytała czy podczas bieżących odbiorów zwraca się
uwagę na tego typu niedoskonałości.
Kierownik Miejskiej Służby Drogowej Krzysztof Sztajnert powiedział, że
płyty po ułożeniu po pewnym czasie trochę siądą, co wymaga później
poprawiania.
Radny Bronisław Pinkas zapytał kto imiennie jest odpowiedzialny za
odbiór dróg.
Kierownik Miejskiej Służby Drogowej Krzysztof Sztajnert odpowiedział,
że w tym roku jest to inspektor nadzoru Pan Paweł Cieślar oraz Kierownik
MSD, którzy wspólnie spisują protokoły odbioru prac. W tym roku jeszcze
nie spisano żadnego protokołu.
Radna Ewa Sitkiewicz zapytała w zakresie działania Referatu GPN o
punkt 8 „Prowadzi postępowania w sprawie wydania decyzji o
przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości dotychczasowych użytkowników wieczystych”, o jakie
nieruchomości chodzi i jak to zostało rozwiązane.
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości
Krzysztof Lipiński odpowiedział, że dotyczy to nieruchomości gminy, które
zostały oddane w wieczyste użytkowanie. Wieczyści użytkownicy występują
o przekształcenie w prawo własności. Kierownik powiedział, że
rozpatrywano kilka wniosków, złożonych na podstawie ustawy, która mówi
o tym, że kto złoży wniosek temu przysługuje prawo przekształcenia, jednak
nie był w stanie powiedzieć o które nieruchomości konkretnie chodzi. Jest
sporządzany operat szacunkowy, w którym rzeczoznawca wylicza opłatę,
jaka powinna być uiszczona za przekształcenie. Ustawowe zniżki są do
50%, w szczególnych przypadkach do 90%.

Radny Tomasz Bujok zapytał czy jako gmina jesteśmy użytkownikiem
wieczystym i czy rozpatrywano przekształcenie wieczystego użytkowania w
prawo własności oraz z jakimi kosztami mogło by się to wiązać.
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości
Krzysztof Lipiński powiedział, że gmina jest wieczystym użytkownikiem
nieruchomości skarbu państwa. Gminie nie przysługuje z tego tytułu prawo
przekształcenia, może jedynie to wieczyste użytkowanie wykupić.
Radna Grażyna Pruska powiedziała, że w zakresie działania Referatu OR
Pan Burmistrz delegował Panią Wiceburmistrz na różne imprezy, które
odbywają się między innymi w amfiteatrze, sali muzeum, sala GS, salce
szkoły muzycznej, sali w Domu Zborowego. Zapytała jakie kroki podjęto w
kierunku modernizacji sali kinowej.
Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że nie ma projektu na remont
tylko sporządzono koncepcję. Pozostaje kwestia finansowania tego
przedsięwzięcia. Jest firma, która chciałaby wejść w modernizację sali
kinowej, do 15 czerwca ma złożyć ofertę co chciałaby tam zrobić. Z rozmowy
wynikało, że oprócz funkcji widowiskowej miało by tam, w dniach od
poniedziałku do piątku, być coś na zasadzie dawnego Empiku, natomiast w
weekendy coś dla młodzieży na przykład dyskoteki. Kiedy taka koncepcja
będzie złożona to zostanie Radzie przedstawiona.
Radna Ewa Sitkiewicz powiedziała, że od czerwca rozpoczyna się
termoizolacja szkoły w Jaworniku. Zapytała czy w projekcie jest
uwzględniona modernizacja parkingu przed szkołą.
Pan Damian Cieślar wyjaśnił, że wydatki się obniżyły, ponieważ umowa
jest podpisana na mniejszą kwotę. Natomiast nie ma jeszcze informacji z
Wojewódzkiego Funduszu odnośnie wysokości dofinansowania, ponieważ
jest możliwe do 80%, ale dokładna kwota nie jest znana.
Burmistrz Miasta Jan Poloczek uzupełnił, że w związku z tym decyzja nie
została jeszcze podjęta, ale że również uważa, iż trzeba te prace wykonać.
Radny Jan Szalbot zapytał czy Urząd korzysta z możliwości wykorzystania
więźniów do prac na przykład brukarskich. Zdaniem Radnego można by w
prosty i tani sposób wyremontować ten parking przy szkole w Jaworniku,
wykorzystując kostkę z rozbiórki. Wystarczyłoby dać tylko fachowy nadzór
nad wykonaniem tych prac.
Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że więźniowie nie są obecnie
zatrudniani. Urząd korzysta z pracowników delegowanych przez Urząd
Pracy. Powiedział, że inwestycje miejskie wymagają jednak pewnych form
zapytań o cenę czy przetargów, nie można robić metodami chałupniczymi.
Burmistrz powiedział, że rozezna jakie były efekty pracy więźniów w
poprzednim roku.
Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski poddał pod wątpliwość
gwarancję wykonania prac przez więźniów. Powiedział, że jest jak
najbardziej za jeśli chodzi o prace porządkowe.
Radny Jan Szalbot powiedział, że uważa jeśli będą mieli dobry nadzór to
lepiej ułożą kostki niż firma, która układała płyty. Powiedział, że są to
osoby, które przeszły kursy. Zdaniem Radnego podwykonawcy, którzy
wykonują różne prace w Wiśle mogliby się uczyć od więźniów. Radny

powiedział, że uważa, iż szkoda że się nie korzysta z pracy więźniów, jeśli
jest to praktycznie za darmo. Powiedział, że było 500 ton kostki brukowej z
rozbiórki i zdaniem Radnego mógłby być niejeden parking w Wiśle z niej
wyłożony.
Radna Ewa Sitkiewicz powiedziała, że w tym co mówi Radny Szalbot jest
dużo racji. Pozostaje kwestia nadzoru. Zapytała jakie kompetencje mają
jacykolwiek pracownicy, którzy kładą kostki w firmach brukarskich.
Kompetencje mają przecież osoby nadzorujące.
Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że zgadza się z tymi
argumentami, zwrócił uwagę, że wiąże się to z kosztami transportu do
Jastrzębia rano i popołudniu, posiłku.
Radny Jan Szalbot powiedział, że mogą pracować bez posiłku, ewentualnie
tylko posiłek regeneracyjny w ciągu dnia, a na godzinę szesnastą powrót do
zakładu.
Radny Tomasz Bujok powiedział, że popiera stanowisko Radnego Jana
Szalbota i poprosił Kierownika MSD, żeby wypowiedział, po ubiegłorocznych
doświadczeniach, swoje zdanie na ten temat.
Kierownik Miejskiej Służby Drogowej Krzysztof Sztajnert powiedział, że
więźniowie byli zatrudnieni do usuwania skutków powodzi. Kierownik
przyznał, że przy takich pracach więźniowie się sprawdzili. Jednak do
większości prac potrzebne są uprawnienia, nie chodzi tylko o siłę roboczą.
Radny Jan Szalbot stwierdził, że są dostępni więźniowie po kursach z
uprawnieniami.
Kierownik Miejskiej Służby Drogowej Krzysztof Sztajnert powiedział, że
były duże problemy z utrzymaniem dyscypliny, występowały konflikty
wewnątrz grupy. Wyegzekwowanie posłuszeństwa w pracy nie było łatwe.
Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że obserwował pracę tych
ludzi kiedy czyścili pobocze ulicy Bukowej, większość czasu przesiadywali
zamiast pracować.
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Obronnych Beata Stebel
powiedziała, że więźniowie zostali oddelegowani do prac porządkowych w
ramach akcji powodziowej, prowadzonej w zeszłym roku. Negocjacje w
zakresie ich oddelegowania do gmin prowadził Wojewoda. Warunkiem było
zapewnienie transportu, posiłku oraz przeszkolenie bhp oraz ograniczenie
czasu pracy do 8 godzin dziennie. Na początku przyjeżdżał również jeden
strażnik ze służby więziennej, wówczas nie było problemów z dyscypliną.
Później pracownicy Miejskiej Służby Drogowej podpisali zobowiązanie do
pełnienia nadzoru, otrzymali telefony alarmowe na wypadek opuszczenia
miejsca pracy przez któregoś z więźniów.
Kierownik Miejskiej Służby Drogowej Krzysztof Sztajnert powiedział, że
pracowników w sumie było około trzydziestu, co sprawiało kłopoty przy ich
nadzorowaniu, gdyż do dyspozycji był tylko jeden samochód. Pozostawieni
bez nadzoru nie pracowali.
Radny Tomasz Bujok powiedział, że w takim razie czegoś nie rozumie.
Zauważył, że Kierownik MSD uczestnicząc w pracach komisji w poprzedniej
kadencji, wielokrotnie zapewniał wraz z Burmistrzem, że więźniowie

wykonali wyjątkowo dużo roboty. Zapytał czy efektywność wykonanych
prac w stosunku do poniesionych kosztów była zadowalająca.
Kierownik Miejskiej Służby Drogowej Krzysztof Sztajnert przyznał, że
wykonali dużo pracy, co jest prawdą. Efektywność można ocenić na
poziomie średnim, ponieważ koszty jednak były poniesione.
Radny Tomasz Bujok powiedział, że informacja o efektywności na poziomie
średnim wystarczy. Jeśli poniesione koszty były dużo większe w stosunku
do uzyskanych efektów, to rozumie, że to nie miało sensu. Powiedział, że
jako Rada byli wprowadzeni całkowicie w błąd. Jeśli były efekty i robota
była zrobiona za relatywnie niskie koszty, to przedsięwzięcie miało sens i
warto się zastanowić czy robić to dalej.
Kierownik Miejskiej Służby Drogowej Krzysztof Sztajnert wyjaśnił, że
była taka sytuacja, że w krótkim czasie trzeba było zrobić duży zakres prac,
a możliwości finansowej na wykonanie tego w inny sposób nie było. Efekt
końcowy był uzyskany, natomiast efektywność na poziomie średnim.
Burmistrz Miasta Jan Poloczek zauważył, że jeśli to była akcja usuwania
skutków powodzi to nie wiadomo czy teraz taka możliwość istnieje.
W pierwszej kolejności trzeba policzyć koszty.
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Obronnych Beata Stebel
powiedziała, że koszty zeszłoroczne zostały w całości pokryte ze środków
uzyskanych z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego, wymagany był 20% wkład
własny. W ramach dotacji rozliczany był transport, który tygodniowo
wynosił około 1.500 zł oraz wyżywienie miesięcznie około 2.000 zł w tym
dla strażaków.
Radna Dorota Chmiel powiedział, że na Komisji Gospodarki Komunalnej
podjęto wniosek o dokończenie projektu odwodnienia Centrum i zapytała
czy jest realizowany.
Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że jest opracowywana
koncepcja odprowadzania wody między innymi ze Skolnitego poprzez tereny
PKP. Rozmowy są w trakcie.
Radna Joanna Płaczek-Wrotniak
zwróciła uwagę, na bezczynność
pracowników zajmujących się rewitalizacją parku.
Burmistrz Miasta Jan Poloczek wyjaśnił, że wykonawca został wyłoniony
w przetargu. W przypadku niewywiązania z terminu zawartego w umowie
będą naliczane kary umowne.
Radny Jan Szalbot zaproponował, żeby działkę gminną w Czarnym obok
PTTK ująć w planie zagospodarowania przestrzennego w taki sposób, żeby
była atrakcyjna pod wynajem, z którego będą dochody do budżetu gminy
żeby uniknąć konieczności jej sprzedaży. Zapytał czy miasto posiada jeszcze
inne tak atrakcyjnych działki.
Burmistrz Miasta Jan Poloczek zapewnił, że przy uchwalaniu planu
wszystkie wnioski służące podniesieniu atrakcyjności terenów miejskich
będą brane pod uwagę.
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości
Krzysztof Lipiński powiedział, że zapisane to jest jako usługi usługi
turystyczne szeroko pojęte. Poinformował, że to poprzednia Rada

przeznaczyła tę działkę do sprzedaży, program został przedstawiony nowej
Radzie.
Radna Grażyna Pruska zapytała czy odnośnie imprezy Małysza na
niedzielę zaplanowano już jakiś program.
Burmistrz Miasta Jan Poloczek zapewnił, że w niedzielę też będą występy.
Radna Dorota Chmiel przypomniała, że na ul. Sosnowej zaczynają się
sypać murki, jeżdżą tamtędy samochody o dużych gabarytach, które
powodują dalsze zniszczenia. W celu zapobiegnięcia temu można by tam
ograniczyć ruch pojazdów powyżej pewnej masy, przecież można robić
przeładunki towaru.
Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski zauważył, że dowożąc
materiały na osiedle Zdejszy też jest konieczny przeładunek, ponieważ duże
samochody nie przejadą pod mostkiem.
Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że pojedzie to zobaczyć razem
z Kierownikiem Miejskiej Służby Drogowej.
Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski zapytał czy przy
rewitalizacji parku nie przewidziano zjazdów dla niepełnosprawnych ze
ścieżki na odcinku od mostu na ul. Olimpijskiej aż do mostu przy budce
Pani Juroszek.
Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Środowiska Krzysztof
Kamiński powiedział, że z tego co pamięta to zjazd jest zaplanowany na
wysokości placu zabaw.
Radna Barbara Kędzior zapytała, na prośbę Pana Pawłowskiego, czy jest
możliwość, aby harcerze pomogli w porządkowaniu szlaków turystycznych,
na przykład w zamian za udzielone dotacje.
Radna Dorota Chmiel powiedziała, że szkoły biorą udział w sprzątaniu,
harcerze są uczniami także również uczestniczą w porządkowaniu.
Radna Grażyna Pruska zauważyła, że harcerzy jest tak mało, że pomysł
mija się z celem. Trzeba pamiętać, że harcerze biorą udział w organizacji
imprez państwowych.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 4 Henryk Sztwiertnia powiedział, że
na poprzedniej sesji pytał o kanalizację na ul. Kasztanowej, poprosił o
informację co z tymi sześcioma pominiętymi budynkami. Poprosił o
udzielenie odpowiedzi na piśmie.
Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Środowiska Krzysztof
Kamiński powiedział, że prace są prowadzone zgodnie z przygotowanym
projektem. Jednak do dnia dzisiejszego nie ma informacji dlaczego te
budynki pominięto na etapie projektowania.
Radna Joanna Płaczek-Wrotniak zwróciła uwagę na uszkodzenia na
mostku przy basenie.
Radna Joanna Nogowczyk zapytała czy jest w planie remont mostku
wiszącego na Jonidle za stawem, zwróciła uwagę na jego poważne
uszkodzenia.
Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Środowiska Krzysztof
Kamiński powiedział, że w projekcie teraz realizowanym remont mostku

nie jest przewidziany.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 2 Władysław Bujok powiedział, że na
Bulwarze Słonecznym, który był remontowany w ubiegłym roku przez Firmę
Kamyk, są dziury, zapytał czy można wystąpić o poprawienie nawierzchni w
ramach gwarancji.
Radna Dorota Chmiel zapytała o postępy w sprawie malowania barierek
na mostach, które miały być malowane po weekendzie majowym.
Kierownik Miejskiej Służby Drogowej Krzysztof Sztajnert powiedział, że
obecnie uzgadniane są metody oczyszczania barierek od strony rzeki, w taki
sposób żeby nic nie wpadało do rzeki.
Burmistrz Miasta Jan Poloczek zwrócił uwagę, że w zeszłym tygodniu
usłyszał informację, że w ciągu dwóch tygodni pracownicy rozpoczną prace
przy barierkach. Burmistrz zapytała Kierownika czy termin jest możliwy.
Kierownik Miejskiej Służby Drogowej Krzysztof Sztajnert zapewnił, że
jutro zostanie wysłane pismo ze wskazaniem sposobu wykonywania tych
prac. Jeśli metody zostaną zakwestionowane to termin nie będzie możliwy.
Radna Alicja Pilch zapytała kiedy zostaną naprawione dziury na ulicy
Czarne, ponieważ na terenie całej Wisły drogi są już naprawiane. Poprosiła
ponownie o wycięcie drzew na niebezpiecznym zakręcie na wysokości
Wylęgarnia – Oczyszczalnia Ścieków. Zwróciła uwagę na brak lustra na ul.
Nowina i ul. Cieńków.
Kierownik Miejskiej Służby Drogowej Krzysztof Sztajnert powiedział, że
prace zostaną wykonane w przyszłym tygodniu.
Radna Dorota Chmiel zapytała co w sprawie rozbiórki stodoły na
ul. Willowej zagrażającej bezpieczeństwu.
Burmistrz Miasta Jan Poloczek powiedział, że został wyznaczony termin
rozbiórki.
Radna Joanna Płaczek-Wrotniak odczytała interpelację w sprawie
pomalowania pasów na przejściach dla pieszych, która stanowi załącznik
nr 24 do protokołu oraz w sprawie oświetlenia ul. Partecznik, stanowiącą
załącznik nr 25 do protokołu.
Radny Tomasz Bujok powiedział, że w związku z otrzymanymi materiałami
na poprzednią Komisję Gospodarki Komunalnej oraz niezwykłej
skuteczności Koleżanek Radnych z Nowej Osady, złożył interpelację
dotyczącą rozbudowy oświetlenia na ul. Spacerowej, gdzie chodzi o dwa
punkty świetlne, które można podłączyć do budynku komunalnego,
ul. Głębce od Kałuży w górę, jest to droga wojewódzka, po której dzieci
uczęszczają poboczem. Kilka punktów świetlnych na ul. Klonowej,
Spokojnej, Krętej co zostanie szczegółowo ujęte w piśmie.
Wiceprzewodnicząca Rady Barbara Koczwara odczytała interpelację
Radnego Janusza Podżorskiego, w sprawie handlu gastronomicznego w
parku, która stanowi załącznik nr 26 do protokołu.

Ad.14
Przewodniczący
Rady
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Janusz
Podżorski
poprosił
Wiceprzewodniczącą Rady Miasta Barbarę Koczwarę o odczytanie
odpowiedzi na zgłoszone na poprzedniej sesji interpelacje.
Wiceprzewodnicząca Rady Barbara Koczwara odczytała odpowiedzi na
następujące interpelacje: Radnej Joanny Płaczek-Wrotniak w sprawie
budowy kanalizacji na ul. Partecznik, która stanowi załącznik nr 27 do
protokołu; Radnego Tomasza Bujoka, która stanowi załącznik nr 28 do
protokołu. Następnie odczytała odpowiedź na zapytanie Radnej Joanny
Płaczek-Wrotniak w sprawie przekładki drogi na ul. Kamienna, która
stanowi załącznik nr 29 do protokołu oraz Radnego Janusza Podżorskiego
stanowiącą załącznik nr 30 do protokołu.
Ad.15
Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski powiedział, że do Rady
wpłynęło pismo w sprawie wyboru ławników na następną kadencję.
W związku z tym, że istniej konieczność powołania zespołu opiniującego
poprosił o Radnych o zgłaszanie chęci pracy w komisji opiniującej.
Następnie przekazał szczegółowe informacje dotyczące wyjazdu do miasta
partnerskiego we Francji. Przypomniał, że w przyszłym miesiącu wspólne
posiedzenie komisji odbędzie się w poniedziałek 27, a sesja we wtorek 28
czerwca.
Radna Alicja Pilch zaprosiła wszystkich na niedzielę, w imieniu Zarządu
Osiedla Nr 6 oraz Rady Rodziców, na piknik szkolny w Białce połączony z
kuligiem.
Radna Grażyna Pruska przypomniała o nadchodzących obchodach roku
Sztwiertniowskiego: w środę złożenie kwiatów przy pomniku, również w
środę sesja naukowa w Cieszynie, 5 czerwca w amfiteatrze koncert Zespołu
Śląsk – Opera Ludowa Sałasznicy. Poprosiła o zachęcanie ludzi do wzięcia
udziału w uroczystościach. 8 czerwca odbędzie koncert galowy w Cieszynie.
Wiceprzewodnicząca Rady Barbara Koczwara zaprosiła, w imieniu
Radnych i Zarządu osiedla Nr 7 z Nowej Osady, na festyn na dzień 11
czerwca od godziny 16.00 na Jonidle.
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Bujok
powiedziała, że w ramach Programu Aktywności Lokalnej odbędzie się
pierwsze spotkanie w dniu 7 czerwca o godz. 16.00 w szkole w Głębcach–
będą omawiane zagadnienia prawa spadkowego oraz degustacja zdrowej
żywności.
Pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej Daria Rozner powiedziała, że
Biblioteka Miejska w Wiśle przy współpracy Muzeum Literatury w
Warszawie zaprasza na wystawę „Maria Dąbrowska – człowiek i dzieło”,
której otwarcie nastąpi 10 czerwca o godzinie. 17.00 w galeryjce WCK.
Ad.16
Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski rozpoczął kolejny punkt
porządku i zapytał czy ktoś chciałby złożyć wolny wniosek.

Radna Grażyna Pruska powiedziała, że trzeba by coś zrobić z murem
oporowym, na którym rośnie mech i inne różne rośliny.
Ad.17
Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski zamknął obrady VII
Sesji Rady Miasta.

Protokół sporządziła:
Inspektor Grażyna Szalbot

Przewodniczący Rady Miasta
Janusz Podżorski

