OR -RM – 0055 /11/ 2009r.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym
( w okresie 26 listopada do 14 grudnia 2009r.)
Panie Przewodniczący !
Wysoka Rado !
W okresie międzyseyjnym Burmistrz Miasta podejmował między innymi sprawy:
W zakresie działania Referatu Finansów
1. Zatwierdził układ wykonawczy do uchwały Rady Miasta z dnia 26 listopada 2009 r.
nr XXXV / 467 / 2009 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2009.
2. Wydał zarządzenia w sprawie zmian budżetu na rok 2009 polegające na:
1) zwiększeniu budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwoty pochodzące z dotacji
celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w działach:
852 – Pomoc społeczna,
rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe, kwota 1.000,-zł z przeznaczeniem na uzupełnienie
niedoboru w zakresie wypłat zasiłków stałych.
2) zmniejszeniu budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę pochodzącą z dotacji
celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w dziale:
852 – Pomoc społeczna,
rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego o kwotę 10.000,-zł.
3) przeniesieniu z rezerwy ogólnej kwoty 4.000,-zł z przeznaczeniem na koszty
utrzymania psów w schronisku, usługi weterynaryjne i utylizacja bezdomnych zwierząt
w związku ze zwiększoną ilością utylizowanych martwych zwierząt (saren),
4) przeniesieniu z rezerwy celowej na wydatki w oświacie kwoty 1.000,-zł
na upominek z okazji jubileuszu szkoły SP - 2 w Wiśle Czarne.
5) przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami oraz
jednostkami.
3. W sprawach podatkowych:
- wydał 35 decyzji ustalających lub zmieniających wysokość podatku od nieruchomości,
rolnego oraz leśnego osób fizycznych,
- wysłał 28 wezwań do złożenia informacji lub wyjaśnień w związku ze zmianą
klasyfikacji gruntu lub zmianą własności,
- wydał 11 postanowień o wszczęciu postępowania podatkowego,
- wystawił 50 tytułów wykonawczych na zalegających z zapłatą podatku,
- wystawił 203 upomnienia do zalegających z zapłatą należności,
- wydał 2 postanowienia o wyznaczeniu 7 dniowego terminu do zapoznania się
- sporządził 6 pism do Urzędu Skarbowego w sprawie prowadzenia
egzekucji,
- wydał 22 zaświadczenia o stanie majątkowym,
- wydał 1 decyzję o umorzeniu postępowania podatkowego,
- wydał 1 postanowienie o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosku o odroczenie,
4. Przyjął projekty uchwał na bieżącą sesję w sprawie:
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W zakresie działania Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
1. Zawarł umowę dzierżawy części działki nr 3/36 położonej w Wiśle Centrum na
lokalizację ekranu diodowego. Umowa zawarta na czas określony od 15.12.200928.02.2010 roku – wnioskodawca Firma Video Outdoor, Kraków
2. Zawarł umowę na wykonanie prac remontowych – malowanie holu na I piętrze w
budynku „Dom Zdrojowy” w Wiśle. Wykonawca Usługi Remontowo-Budowlane „JAKMAL” Wisła.
3. Zlecił usunięcie awarii instalacji kanalizacyjne – wykonanie nowego przyłącza do
budynku „Przychodni” w Wiśle, przy ul. Dziechcinka 4 – wykonawca Zakład Instalacji CO,
Gaz – Kocyan A. Wisła.
4. Skierował do 5 lokatorów pisma wypowiadające umowy najmu w związku z zaległościami
czynszowymi.
5. Złożył ofertę lokalu socjalnego (lokal w budynku przy ul. 11 Listopada 4) – dot. rodziny
zajmującej obecnie lokal mieszkalnych w mieszkaniowym zasobie Gminy Wisła a
posiadającej wyrok eksmisyjny z prawem do lokalu socjalnego.
6. Wydawał zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zmianie wpisu,
zawieszenia działalności oraz decyzje o wykreśleniu wpisu.
W zakresie działania Referatu Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości
1. Przyjmował wnioski do zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego.
2. Prowadził postępowania administracyjne i wydał decyzje w sprawie rozgraniczeń i
podziałów nieruchomości.
3. Prowadził postępowania administracyjne i zawiadamiał o terminach wizji w terenie z
udziałem rzeczoznawcy majątkowego w sprawach dotyczących tzw. renty planistycznej
w związku ze zbyciem nieruchomości przed upływem pięciu lat od daty wejścia w życie
planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego.
4. Wydał decyzje naliczające opłatę planistyczną w związku ze zbyciem nieruchomości
przed upływem pięciu lat od daty wejścia w życie planu miejscowego zagospodarowania
przestrzennego.
5. Prowadził postępowania administracyjne i wydał decyzje w sprawie zezwolenia na
usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości.
6. Zlecił wykonanie podziału nieruchomości gminnej , celem wydzielenia działki
zabudowanej obiektem muszli i przekazania jej WCK.
7. Zawarł umowę notarialną zamiany nieruchomości pomiędzy gminą Wisła , a Parafią
Ewangelicko-Augsburską w Wiśle.
8. Zorganizował spotkanie z Przedsiębiorstwem Usług Inwestycyjnych z Rybnika w sprawie
obiektu letniskowego położonego w Wiśle przy ul. Czarne oraz zlecił rzeczoznawcy
majątkowego wykonanie operatu szacunkowego ustalającego wartość nieruchomości
wraz z obiektami budowlanymi.
9. W związku z opracowywanym projektem zmiany planu miejscowego zagospodarowania
przestrzennego „Wisła Centrum” skierował wystąpienia do Spółdzielni Mieszkaniowej
„Zacisze” oraz do Starosty Cieszyńskiego w sprawie ostatecznego zajęcia stanowiska w
sprawie usytuowania hali sportowej na terenie będącym w użytkowaniu wieczystym „SM
Zacisze”.
10. W związku z wnioskiem Pana Tadeusza Bujoka w sprawie zmiany szerokości pasa
drogowego drogi wojewódzkiej nr 941, przygotował informację do Przewodniczącego
Rady Miasta oraz wystąpił do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach o stosowną
opinię.
11. Przygotował projekt uchwały w sprawie :
- wezwania sformułowanego przez Pana Pawła Poloka do usunięcia naruszenia prawa
ustaleniami planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta
Wisły w części dotyczącej wysokości zabudowy.
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W zakresie działania Referatu Rozwoju Gospodarczego i Środowiska
1. Odebrał roboty związane z dostawą i montażem szczelnego przykrycia kraty
mechanicznej i ręcznej wraz wentylatorem wywiewnym oraz podłączeniem do instalacji
wentylacyjnej w budynku krat – oczyszczalnia ścieków w Wiśle Jaworniku.
2. Ogłosił przetarg na Nadzór inwestorski dla zadań realizowanych w ramach
przedsięwzięcia: Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji
Wisła - etap III.
3. Ogłosił przetarg na Usługi w zakresie utrzymania czystości w mieście Wisła w roku 2010.
4. Ogłosił przetarg na Nadzór inwestorski dla zadań realizowanych w ramach
przedsięwzięcia: Rozwój infrastruktury okołoturystycznej Miasta Wisły.
5. Uzyskał informację, iż projekt pn. „Komputer jest OK!” uzyskał 100% dofinansowania z
Europejskiego Funduszu Społecznego.
6. Uzyskał informację, iż projekt pn. „Zadbaj o swoje zdrowie” pozytywnie przeszedł ocenę
formalną i został skierowany do oceny merytorycznej.
7. Podsumował refundacje części kosztów realizacji zadań proekologicznych w 2009 roku:
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - podpisano 5 umów, zrealizowano 4 na
łączną kwotę refundacji 17.000 zł.
- usunięcie wyrobów zawierających azbest – podpisano 18 umów, zrealizowano 15 na
dofinansowanie usunięcie 21,58 tony azbestu na łączną kwotę 11.864,68 zł.
- budowa kanalizacji sanitarnej: refundacje – podpisano 1 umowę, nie została ona
zrealizowana.
7. Powziął informację, iż od dnia 1.01.2010 roku likwidacji podlegają Gminne Fundusze
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W zakresie działania Miejskiej Służby Drogowej
1. Rozstrzygnął przetarg na utrzymanie czystości w mieście Wisła w roku 2010. W dniu 21
grudnia zostanie podpisana umowa z Przedsiębiorstwem –Transportowo -UsługowoHandlowym „EKO-GROŃ” na utrzymanie czystości w mieście.
2. Zakończono montaż lokalizatorów GPS na pojazdach odśnieżających.
3. Zawarł
umowę na zakup i montaż dekoracji świątecznych. Dekoracje zostały
zamontowane na choince przy Placu Hoffa.
W zakresie działania Referatu Spraw Społecznych
1. Wydał zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w przypadku
wystąpienia obfitych opadów śniegu.
2. Wydał nowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom, których
zezwolenia wygasają z dniem 31.12.2009 r. ze względu na upływ terminu, na który
zostały wydane.
3. Przyjął rozliczenie dotacji udzielonej Chrzescijańskiej Fundacji ELIM na organizację Dni
Trzeźwości.
4. Zlecił modernizację syreny alarmowej znajdującej się na budynku Urzędu. Prace
zakończono 11.12.2009 r.
5. Przesłał do przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych, informację o
konieczności złożenia oświadczeń o wysokości dochodów uzyskanych ze sprzedaży
napojów alkoholowych w 2009 roku. Termin złożenia oswiadczeń oraz wniesienia
opłaty 30.01.2009r.
W zakresie działania Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
1. Przyjął zarządzenie z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 3 do realizacji projektu „Mała szkoła, wielkie
możliwości”.
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2. Przyjął zarządzenie z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej dla
nauczycieli.
3. Przyjął zarządzenie z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie zmiany zarządzenia
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2009.
4. Odpowiedział na pismo Fundacji Ekologicznej „Arka” w sprawie programu „Beskidzka
Arka” - pismo z dnia 27 listopada 2009r.
5. Odpowiedział na pismo Pani Katarzynie Podkowińska-Kupczak w sprawie podwyższenia
kosztów dowozu niepełnosprawnej córki Noemi Kupczak do szkoły - pismo z dnia 1
grudnia 2009r.
6. Udzielił pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 3 na zawarcie aneksu do
umowy o zapewnienie niepełnosprawnej uczennicy Noemi Kupczak bezpłatnego dowozu
do szkoły – pełnomocnictwo z dnia 10 grudnia 2009r.
7. Zwrócił się z prośbą do Starosty Cieszyńskiego o rozważenie możliwości
współfinansowania kosztów wytworzenia posiłków spożywanych przez uczniów Zespołu
Szkół Ogólnokształcących w Wiśle - pismo z dnia 2 grudnia 2009r.
8. Złożył do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego rozliczenie Rządowego Programu
„Wyprawka Szkolna” - rozliczenie z dnia 30 listopada 2009r.
9. Złożył do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego rozliczenie projektu „Radosna Szkoła” rozliczenie z dnia 14 grudnia 2009r.
W zakresie działania Referatu Organizacyjnego
1. W dniu 30 listopada uczestniczył w odbiorze drogi na Kubalonkę.
2. W dniu 02 grudnia spotkał się kierownictwem Kancelarii prof. Jerzego Buzka,
Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, w sprawie organizacji uroczystości
nadania prof. Jerzemu Buzkowi Honorowego obywatelstwa Wisły,
3. W dniu 02 grudnia uczestniczył w spotkaniu Samorządowców Ziemi Cieszyńskiej.
4. W dniu 03 grudnia uczestniczył w I posiedzeniu nowo wybranej Młodzieżowej Rady
Miasta.
5. W dniu 03 grudnia uczestniczył w otwarciu nowej pracowni w ZSGH w Wiśle.
6. W dniu 04 grudnia uczestniczył w zebraniu mieszkańców Zarządu Osiedla Nr 2
7. W dniu 10 grudnia uczestniczył w konferencji nt. „Wielokulturowość w praktyce”
w Zamku Prezydenta RP w Wiśle.
8. W dniu 10 grudnia uczestniczył w walnym zebraniu Stowarzyszenia Śląsk-Beskidy.
9. W dniu 10 grudnia delegował z-cę burmistrza na III Międzynarodową Konferencję
Naukowo-Szkoleniowa: Nowoczesna diagnostyka w psychiatrii, która odbyła się w Hotelu
Gołębiewski w Wiśle.
9. W dniu 10 grudnia delegował z-cę burmistrza na spotkanie z ZNP O/ w Wiśle.
10. W dniu 12 grudnia uczestniczył w przekazaniu przez parę Prezydencką Lecha i Marię
Kaczyńskich tabernakulum do Kaplicy w Zespole Zabytkowym Zamek Prezydenta RP w
Wiśle.
W zakresie działania Referatu Promocji Turystyki i Sportu
1. Ogłosił konkurs na realizację zadań publicznych na podstawie Programu współpracy
miasta Wisły z organizacjami pozarządowymi oraz Podmiotami, o których mowa w
ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
rok 2010 r. z zakresu:
o kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ,
o ochrony i promocji zdrowia
o kultury fizycznej i sportu,
o turystyki.
2. Uczestniczył wraz z Wiślańską Organizację Turystyczną w organizacji cyklu spotkań
dotyczących wiedzy o Wiśle pt.: Znam Wisłę.
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3. Uczestniczył w spotkaniu szkoleniowym poświęconym finansowaniu projektów
turystycznych ze środków unijnych, zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego w ramach III Targów Funduszy Unijnych.
4. Współorganizował i uczestniczył w Forum Turystyki Polska – Ukraina, którego
uczestnikami byli touroperatorzy z Ukrainy oraz przedsiębiorcy branży turystycznej z
województwa śląskiego, a przede wszystkim z Wisły.
5. Podjął delegację samorządowców z Litwy z uzdrowiskowej miejscowości Druskienniki
oraz zorganizował dla gości wycieczkę objazdową gmin zrzeszonych w Beskidzkiej
Piątce.
6. Uczestniczył w spotkaniu osób, których produkty lub usługi zostały w ubiegłych latach
wyróżnione przez władze gmin Beskidzkiej 5 certyfikatem „Beskidzki produkt na 5”.
Spotkanie to odbyło się w Muzeum Zofii Kossak-Szatkowskiej w Górkach Wielkich.
7. Gościł telewizję TVN w ramach programu „wyjazdowej” prognozy pogody na antenie TVN
24 i TVN Meteo z Wisły.
8. Zorganizował wraz z KS Wisła – Ustronianka Turniej Piłki Halowej o Puchar Burmistrza
Miasta Wisły
Panie Przewodniczący!
Wysoka Rado !
To były najważniejsze sprawy, którymi Burmistrz Miasta zajmował się w okresie
międzysesyjnym.

Burmistrza Miasta
Andrzej Molin
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