
Protokół Nr XXXIII/2021 

z Sesji Rady Miejskiej w Wiślicy  

w dniu 26 lutego 2021 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 uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na 2021 rok. 

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 

2033. 

IX. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Wiślica na 2021 rok. 

X. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/2018 z dnia 30 listopada 2018r. 

w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej w Wiślicy. 

XI. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/58/2019 Rady Miejskiej w 

Wiślicy z dnia 29 marca 2019r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania 

diet dla sołtysów sołectw z terenu gminy Wiślica oraz przewodniczącego zarządu 

mieszkańców miasta Wiślica. 

XII. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przyjęcia uchwały przed 

rozpoczęciem zapowiadanych masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS- CoV-2. 

XIII. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2021r. 

XIV. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego. 

XV. Zgłaszanie interpelacji, zapytań i wolnych wniosków w sprawach gminy. 

XVI. Zamknięcie obrad. 

 

 

 

 



Ad. I  

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Jacek Gocyk otworzył XXXIII 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 26 lutego 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 poinformował o zadaniach i projektach realizowanych 

przez Gminę Wiślica oraz o pozostałych inwestycjach, które miały okresie w okresie międzysesyjnym: 

- Burmistrz poinformował, że Gmina Wiślica realizuje projekty mające na celu rozbudowę 

infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej. W styczniu bieżącego roku została zakończona budowa 

ścieżki rowerowej relacji Wiślica – Kazimierza Wielka ( docelowo do Krakowa) o dł.37,9km w ramach 

Osi 4 Dziedzictwo Naturalne i Kulturowe. W ramach tego zadania powstała asfaltowa ścieżka 

rowerowa wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą: oznakowanie, znaki poziome itd.   

- Gmina Wiślica podejmuje również dalsze działania w rozbudowie ścieżek. 11 lutego podpisaliśmy 

porozumienie w Pińczowie między gminą Pińczów, Złota i Wiślica w sprawie budowy  ścieżki o dł. 

30km w stronę Pińczowa, która będzie przebiegać po starym torowisku. Będziemy współfinansować 

przygotowanie koncepcji, dokumentacji technicznej, a następnie zawnioskujemy o refundację kosztów z 

Unii Europejskiej, więc nie będzie to dla samorządu dotkliwym wydatkiem. 

- Obecnie realizowane jest zadanie w zakresie Lokalnej Strategii Rozwoju Królewskiego Ponidzia. 

Gmina wnioskowała do LGD-u o środki na siłownie zewnętrzne. W tym roku zostanie zamontowanych 

12 siłowni przy strażnicach lub świetlicach i będziemy wnioskować o kolejne tak aby na każdym 

sołectwie były siłownie zewnętrzne.  

- gmina przystąpi do realizacji budowy oczyszczalni przyzagrodowych, zadanie to zostało podzielone 

na 2 etapy. W ramach tego przedsięwzięcia do końca kwietnia zostanie wykonanych 20 oczyszczalni 

natomiast jesienią kolejne. Będziemy zachęcać mieszkańców aby brali udział w tym projekcie. 

  



- Wiślicka Spółka Wodna do 29 marca złoży wniosek o przyznanie środków na kolejny sprzęt 

pomagający przy infrastrukturze. Będzie to urządzenie do profilowania rowów, ścinkowania krzaków, 

oraz pogłębiania rowów. Koszt  inwestycji to 417 tys zł. Zakupiony sprzęt, służyć będzie infrastrukturze 

i mieszkańcom. W sumie Wiślicka Spółka Wodna pozyska ok 1 mln. złotych.  W 3 edycji zostanie 

zakupiona jeszcze przyczepa 8 tonowa i ciągnik. 

- Spółka Wodna składa podziękowania w-ce ARiMR Panu Tomaszowi Kuśnierkowi, który pozytywnie 

ustosunkowuje się do wniosków składanych przez naszą spółkę. 

-W ramach współpracy z WFOŚ gmina otrzyma 30 tys.zł na punkt obsługi mieszkańców, w którym nasi 

pracownicy pomagają mieszkańcom przy  składaniu wniosków  z programu „Czyste powietrze”. 

- Burmistrz poinformował o Narodowym Spisie Powszechnym  Ludności i Mieszkań, który rozpoczyna 

się od 1 kwietnia br. i jest obowiązkowy. Istnieje możliwość tzw. samospisu internetowego lub  za 

pomocą rachmistrzów, w naszym urzędzie jest również przygotowane stanowisko komputerowe, na 

którym będzie możliwe dokonanie spisu, może również zadzwonić do nas pracownik GUS- u i 

telefonicznie przeprowadzić z nami spis.  

- Wiślicka Spółka Wodna  przeprowadziła na terenie miasta i gminy odśnieżanie wywożąc zalegający 

na ulicach i drogach śnieg. 

- Po długich staraniach i wielokrotnych rozmowach  przeprowadzonych z osobami decyzyjnymi w 

Urzędzie Marszałkowskim będzie remontowana droga 771 w stronę Szczerbakowa. Serdeczne 

podziękowania dla członka Zarządu Pana Tomasza Jamki  oraz Radnego Sejmiku Pana Macieja 

Gawina.  Droga była już przedmiotem przetargu w grudniu, ale kwota przekraczała możliwości 

zarządcy drogi tj. 5.700 tys.  Przebudowane zostaną zakręty przy Placu Solnym. Planujemy również 

wykonać zjazd pod budowany w przyszłości posterunek policji. 

 

Ad. VII 

Pan Stanisław Bystrzanowski odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady 

Miejskiej 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 zmian w Wieloletniej Prognozie 

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 

Pani Halina Sokołowska odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie 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 Stanisław Bystrzanowski odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/2018 z dnia 

30 listopada 2018r. w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej w Wiślicy. 

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 

Pan Stanisław Bystrzanowski odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/58/2019 

Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 29 marca 2019r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania 

diet dla sołtysów sołectw z terenu gminy Wiślica oraz przewodniczącego zarządu mieszkańców miasta 

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. XII 

Pan Zdzisław Kaczmarczyk odczytał projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej 

przyjęcia uchwały przed rozpoczęciem zapowiadanych masowych szczepień przeciwko wirusowi 

SARS- CoV-2. 

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. XIII 

Pan Zdzisław Kaczmarczyk odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2021” 

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. XIV 

Pan Zdzisław Kaczmarczyk odczytał projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia 

międzygminnego. 

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. XV 

Zgłaszanie interpelacji zapytań i wolnych wniosków w sprawach gminy. 

Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś z Państwa radnych bądź obecnych chciałby zabrać głos. 



Głos zabrał Pan Stanisław Kucięba Stanisław podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do 
realizacji inwestycji, która będzie przeprowadzona w roku bieżącym (remont drogi 771). 

Z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet Burmistrz złożył serdeczne życzenia wszystkim Paniom  

Burmistrz złożył również życzenia z okazji Dnia Sołtysa, który będzie 11 marca. 

 

Ad. XVI 

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 


