Protokół Nr XXXII/2021
z Sesji Rady Miejskiej w Wiślicy
w dniu 28 stycznia 2020 roku.

Sesję Rady Miejskiej rozpoczęto o godz. 09: 00 a zakończono o godz. 10:00
W sesji brało udział 15 radnych na ustawowy skład Rady Miejskiej 15 radnych.
Lista obecności stanowi załącznik nr. 1 do protokołu

Proponowany porządek Sesji:
I.

Otwarcie Sesji Rady Miejskiej w Wiślicy.

II.

Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.

III.

Zatwierdzenie porządku obrad.

IV.

Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

V.

Sprawozdania Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej o pracy międzysesyjnej.

VI.

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy o pracy międzysesyjnej.

VII.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałych Komisji Rady
Miejskiej w Wiślicy na 2021 rok.

VIII.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2021 – 2033.

IX.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wiślica na 2021 rok.

X.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wiślica.

XI.

Zgłaszanie interpelacji, zapytań i wolnych wniosków w sprawach gminy.

XII.

Zamknięcie obrad.

Ad. I
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Jacek Gocyk otworzył XXXII Sesję Rady Miejskiej, powitał
Państwa Radnych, Pana Burmistrza, Pana Sekretarza oraz Panią Skarbnik.

Ad. II
Prowadzący obrady za pomocą elektronicznego systemu sprawdził obecność, stwierdził, że w sesji
uczestniczy 15 radnych na ustawowy skład 15 radnych, co stanowi quorum władne do podejmowania
prawomocnych decyzji.
W obradach Sesji w dniu 28 stycznia 2021 roku uczestniczyli radni według załączonej listy obecności.
Nieobecni: BRAK
Wykaz imienny z głosowania stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad. III
Porządek obrad sesji radni otrzymali wraz z projektami uchwał do poszczególnych punktów obrad.
Do porządku obrad nie zgłoszono uwag, wobec czego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
porządek obrad.
Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych
Głosowanie
Za przyjęciem porządku obrad głosowało – 15 radnych
Przeciw - 0
Wstrzymało się – 0
W wyniku głosowania jednogłośnie został przyjęty proponowany porządek obrad V Sesji Rady
Miejskiej w Wiślicy.
Wykaz imienny z głosowania stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. IV
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Jacek Gocyk powiedział, ze protokół z poprzedniej sesji znajduje
się na sali obrad.
Zapytał radnych czy mają zastrzeżenia do protokółu.
Radni nie wnieśli żadnych uwag.
Został on poddany pod głosowanie.
Obecnych podczas głosowania było 15 radnych.
Głosowanie
Za – 15
Przeciw -0
Wstrzymało się - 0
Rada Miejska w Wiślicy jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Wiślicy.
Wykaz imienny z głosowania stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. V
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o odczytanie sprawozdań poszczególnych komisji o pracy
międzysesyjnej.
Przewodniczący Komisji Finansowo – Budżetowej Pan Stanisław Kucięba odczytał
sprawozdanie Komisji o pracy międzysesyjnej.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Łukasz Cieloch odczytał sprawozdanie Komisji o pracy
międzysesyjnej.
Przewodniczący Komisji Oświaty Pan Stanisław Kochański odczytał sprawozdanie
Komisji o pracy międzysesyjnej.

Przewodniczący Komisji skarg, wniosków i petycji Pan Tadeusz Nowak odczytał
sprawozdanie Komisji o pracy międzysesyjnej.
Radni przyjęli przedłożone sprawozdania.

Ad. VI
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Burmistrza o złożenie sprawozdania o pracy międzysesyjnej.
Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica zabrał głos, i powiedział, że praca Urzędu Miasta i Gminy
w okresie międzysesyjnym skupiła się na następujących sprawach:
- złożone zostały wnioski do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego
na tereny po PGR-owskie. Na terenie naszej gminy funkcjonował PGR w Gorysławicach

i w

Górkach, obydwie te jednostki są zakwalifikowane do programu, zawnioskowaliśmy o środki na
wsparcie finansowe w Gorysławicach to środki na drogę dojazdową do naszych terenów
inwestycyjnych wraz

z całą infrastrukturą techniczną oraz kanałem technologicznym (woda,

kanalizacja), drogi wewnętrzne w Górkach, Gorysławicach oraz świetlice, które funkcjonują w
obydwu miejscowościach. Wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane przez KOPR w Kielcach
według procedury i czekamy na decyzję, ponieważ wnioski samorządy mogą składać do 12 lutego;
- czekamy na rozstrzygnięcie drugiego etapu wniosków z rządowego programu RFIL, z którego
Gmina Wiślica otrzymała już środki na modernizację stacji uzdatniania wody oraz na kanalizację;
- oczekujemy na decyzję Urzędu Marszałkowskiego dotyczącą termomodernizacji zarówno Domu
Pomocy Społecznej oraz obiektów nad Nidą;
- złożony został wniosek na świetlice środowiskowe miejscowościach: Szczytniki, Szczerbaków, ,
Górki to wspólna inicjatywa z parafią rzymskokatolicką w Strożyskach, oczekujemy na pozytywne
rozpatrzenie;
- zarejestrowany został i ubezpieczony nowo nabyty sprzęt tj. ciągnik wraz z maszynami
towarzyszącymi oraz przyczepą, rozpoczęte już zostały pierwsze prace;
- Wiślicka Spółka Wodna otrzymała zwrot VAT-u za koparkę w kwocie 86 tys., do spłaty pozostało
jeszcze 80 tys. w rozłożeniu na 9 lat.
- złożony został wniosek do ARiMR o refundację kosztów za zakupiony sprzęt i będziemy
występować również o zwrot VAT-u, będzie to kwota około 100 tys.
- Burmistrz poinformował iż Wiślicka Spółka Wodna nadal będzie się ubiegać o środki na zakup
nowego sprzętu, który będzie służył zarówno mieszkańcom jak i właściwemu utrzymaniu gminnej
infrastruktury;
- odbyło się spotkanie z Polską Spółką Gazownictwa w sprawie gazyfikacji naszej gminy, PSG
obecnie realizuje to zdanie w Górkach, jeżeli chodzi o stronę formalną i prawną to wszystko zostało
załatwione zostały wydane decyzje i będzie to realizowane na starych zasadach bez udziału samorządu
miasta i gminy, natomiast od stycznia PSG otrzymała nowe wytyczne znacznie mniej korzystne
zarówno dla gminy jak i mieszkańców, z których wynika iż gminy będą musiały partycypować w
kosztach tych zadań. Spółka przedstawiła kilka wariantów w ramach, których gmina będzie musiała

dokładać środki. Głównym wariantem, który obecnie rekomenduje spółka gazownicza ze względów
ekonomicznych to połączenie rurą fi 90 z miejscowości Sępichów przez Szczytniki, Szczerbaków
Wiślicę, Gorysławice. Inwestycja ta została wyszacowana na kwotę 2,5 mln. Oczekujemy na pisemne
wytyczne od PSG i będziemy przeliczać potencjalne zużycie gazu w tych miejscowościach i w
zależności od tego będzie gmina musiała dopłacać. Udział gminy jest na poziomie co najmniej 50%.
Spółka została poinformowana iż obecnie samorząd nie dysponuje takimi środkami, ale będziemy
aplikować w odpowiednich ministerstwach o niezbędne środki. Wiemy że zainteresowanie
mieszkańców w tej sprawie jest duże dlatego będziemy zarówno Państwa Radnych jak i mieszkańców
informować na bieżąco o postępach tej inwestycji ponieważ jako samorząd też jesteśmy
zainteresowani postępem prac;
- zostało zlecone opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu w Skorocicach w kierunku Buska
tzw. Skałki i w kierunku torów, ponieważ przybywa nowych zabudowań i jest niskie ciśnienie wody
to będziemy realizować to zadanie, do końca tego roku odcinek zostanie wybudowany;
- zostanie ogłoszony przetarg na nitkę łączącą miejscowość Łatanice – Skorocice co pozwoli podnieść
wartość ciśnień jeżeli chodzi o wodę;
- w ramach otrzymanego wsparcia z rządowego programu RFIL będziemy modernizować stację
uzdatniania wody w Jurkowie wraz z budową nowych zbiorników o pojemności 300m3.
Dotychczasowy zbiornik miał pojemność 190m3. Warto zaznaczyć iż istniejące urządzenia mają już
około 30 lat i w każdej chwili mogą ulec uszkodzeniu. Podobnie rzecz wygląda z oczyszczalnią
ścieków w Jurkowie, która wymaga również modernizacji, trzeba wybudować dodatkowy zbiornik
wstępnego oczyszczania, aby odprowadzana woda do rzeki Nidy mogła mieć lepsze parametry,
zostaną również zmodernizowane

istniejące urządzenia oraz zakupione nowe urządzenia do

prasowania stałych nieczystości. Zarówno w jednej jak i drugiej inwestycji będziemy ubiegać się o
dodatkowe środki z PROW w Urzędzie Marszałkowskim;
- wykonawca z którym zawarliśmy umowę w terminie do 15 lutego zamontuje siłownie zewnętrzne na
placach przy świetlicach;
- Gmina będzie składać wniosek do PFRON na zakup samochodu do przewozu osób
niepełnosprawnych, ponieważ obecny samochód jest nie wystarczający, gdyż mieści on 9 osób,
natomiast zapotrzebowanie jest większe;
- Gmina będzie również występować z wnioskiem do Marszałka o dofinansowanie na zakup windy i
podjazdu oraz wyposażenia łazienek, ponieważ to Marszałek dysponuje środkami, które PFRON
przekazuje na takie cele w DPS-ach;
- został wznowiony przetarg na oświetlenie uliczne, rozstrzygnięcie tego przetargu jest planowane
w marcu br., ponieważ urząd publikacji europejskiej nie zdążył ogłosić przetargu który przesłaliśmy
w ubiegłym roku i zgodnie z interpretacją urzędu zamówień publicznych należy taki przetarg
ponowić;
- rozstrzygnięty został przetarg na naprawę pokrycia dachowego w zespole szkół szkolno
przedszkolnych w Wiślicy wraz z monitoringiem hali sportowej;
- przygotowywana jest niezbędna dokumentacja do ogłoszenia przetargu na rewitalizację Wiślicy. To
bardzo duże przedsięwzięcie na kwotę około 6 mln zł i w ramach tego zadania będziemy realizować

inwestycje w obrębie naszych terenów rekreacyjnych tj. ścieżka historyczna, grodzisko, drogi
wewnętrzne i modernizacja byłego gimnazjum czyli domu kultury. Posiadamy na te zadania wszystkie
prawomocne pozwolenia, rozpoczęcie inwestycji nastąpi w roku bieżącym natomiast zakończenie
planowane jest w maju 2023 roku zgodnie z umową.

Ad. VII
Pan Stanisław Bystrzanowski odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałych
Komisji Rady Miejskiej w Wiślicy na 2021 rok.
Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
Za jego przyjęciem głosowało 15 radnych i został przyjęty jednogłośnie
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Wykaz imienny z głosowania stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad VIII
Pani Halina Sokołowska odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2021 – 2033.
Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
Za jego przyjęciem głosowało 15 radnych i został przyjęty jednogłośnie
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Wykaz imienny z głosowania stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. IX
Głos zabrał Burmistrz i wystąpił zarówno z wnioskiem jak i prośbą do wysokiej rady o uchwalenie
budżetu w przedłożonej wersji, która była dokładnie omawiana podczas stałych komisji. Burmistrz
podkreślił iż jest to budżet historyczny, ponieważ opiewa on na kwotę 39 mln zł. W ciągu roku będzie
on ulegał zmianie, będą następowały przesunięcia według potrzeb. Burmistrz zapewnił radnych i
mieszkańców iż budżet ten zabezpiecza wszystkie niezbędne potrzeby do funkcjonowania gminy jak i
jednostek. Budżet jest wysoki, ponieważ prowadzimy bardzo dużo inwestycji, a zapewne pojawią się
nowe projekty w których będziemy wnioskować o środki. Burmistrz przypomniał, że poza
prowadzonymi inwestycjami, spłacany jest również wysoki kredyt ( w roku bieżącym zostanie
spłacony dług w wysokości 875 tys.zł +odsetki, które sięgają kwoty nawet 400tys. zł.), jest to zatem
duże obciążenie dla gminy. Na zakończenie Burmistrz jeszcze raz poprosił aby uwzględnić wszystkie
przedstawione argumenty i uchwalić proponowany projekt budżetu.

Pani Halina Sokołowska odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wiślica na
2021 rok.
Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
Za jego przyjęciem głosowało 15 radnych i został przyjęty jednogłośnie
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Wykaz imienny z głosowania stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad. X
Pan Zdzisław Kaczmarczyk odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego
dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wiślica.
Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
Za jego przyjęciem głosowało 15 radnych i został przyjęty jednogłośnie
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Wykaz imienny z głosowania stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad. XI
Zgłaszanie interpelacji zapytań i wolnych wniosków w sprawach gminy.
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś z Państwa radnych bądź obecnych chciałby zabrać głos.
Głos zabrał Sekretarz, który jest jednocześnie Prezesem Zarządu Miejsko Gminnego OSP i na ręce
Pana Burmistrza, Pana Przewodniczącego oraz wszystkich radnych złożył podziękowania w swoim
imieniu oraz wszystkich członków OSP za podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu
pieniężnego dla członków OSP.
Burmistrz zabrał głos i poinformował iż przy pomocy strażaków z jednostek OSP osoby które
posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, będą dowożone na szczepienia przeciwko Covid-19 do
tutejszego Ośrodka Zdrowia, który wyznaczył swojego koordynatora a ten z kolei ma kontakt z
naszym koordynatorem. Burmistrz poinformował również jak w praktyce wyglądają szczepienia,
tygodniowo jest szczepionych 30 osób. Szczepionki są przywożone do ośrodka zdrowia w
poniedziałek, i w ten dzień nie ma szczepień ponieważ trudno jest określić godzinę na którą zostaną
dostarczone, we wtorek szczepionych jest 12 osób w środę 6 i w czwartek 12 natomiast w piątek nie
ma szczepień, ponieważ w ten dzień tracą one ważność. Burmistrz poinformował iż z informacji, które
ma od Pani dyrektor wszystko sprawnie przebiega nie ma żadnych zastrzeżeń. Zaapelował również, że
w momencie, kiedy osoby nie będą miały możliwości dotarcia na wyznaczony termin szczepień to

powinny to zgłosić bezpośrednio do ośrodka lub do urzędu jak również do Państwa radnych i
wówczas osoby te zostaną dowiezione przez strażaków.
Na zakończenie Burmistrz poinformował, iż wszystkie wnioski, zapytania i interpelacje, które są
składane przez mieszkańców za pośrednictwem radnych, sołtysów, zarówno na sesji jak i komisjach
zostaną zamieszczane na stronie internetowej urzędu i każdy będzie mógł się z nimi zapoznać.

Ad. XVII
W związku z tym, że nikt nie zgłosił żadnych wniosków/uwag Przewodniczący Rady Miejskiej w
Wiślicy Pan Jacek Gocyk zamknął obrady Sesji.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/mgr Jacek Gocyk
Protokołowała:
/-/Anna Kafara

