Protokół Nr XXXV/2021
z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Wiślicy
odbytej w dniu 30 marca 2021 roku
Pod przewodnictwem Pana Jacka Gocyka - Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wiślicy.
Sesję Rady Miejskiej rozpoczęto o godz. 09:40 a zakończono o godz.10:02
Lista obecności stanowi załącznik nr. 1 do protokołu

Ad I. Otwarcie Sesji Rady Miejskiej w Wiślicy
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Jacek Gocyk otworzył XXXV Nadzwyczajną Sesję Rady
Miejskiej powitał Państwa Radnych Pana Burmistrza oraz Panią Skarbnik.
Ad II. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
Prowadzący obrady za pomocą elektronicznego systemu sprawdził obecność, stwierdził, że w sesji
uczestniczy 14 radnych na ustawowy skład 15 radnych, co stanowi quorum władne do podejmowania
prawomocnych decyzji.
W obradach Sesji w dniu 30 marca 2021 roku uczestniczyli radni według załączonej listy obecności.
Nieobecni: Łukasz Cieloch
Szczegółowa lista obecności stanowi załącznik nr. 2 do protokołu

Ad. III. Zatwierdzenie porządku obrad
Porządek obrad sesji radni otrzymali wraz z projektami uchwał do poszczególnych punktów obrad.
Przewodniczący zapytał czy ktoś ma uwagi bądź propozycje, co do porządku obrad.
Do porządku obrad nie zgłoszono uwag, wobec czego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
porządek obrad.
Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych
Głosowanie
Za przyjęciem porządku obrad głosowało – 14 radnych
Przeciw - 0
Wstrzymało się – 0
W wyniku głosowania jednogłośnie został przyjęty proponowany porządek obrad XXXV Sesji Rady
Miejskiej w Wiślicy.
Wykaz imienny z głosowania stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Proponowany porządek Sesji:
I.

Otwarcie Sesji Rady Miejskiej w Wiślicy.

II.

Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.

III.

Zatwierdzenie porządku obrad.

IV.

Sprawozdanie z działalności Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych za 2020 rok.

V.

Sprawozdanie z działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Wiślicy za rok 2020.

VI.

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2020.

VII.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2020-2025

VIII.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wiślica na 2021 rok.

IX.

Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2022.

X.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w
obrębie Łatanice, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 454.

XI.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w
obrębie Brzezie, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 133/2 .

XII.

Zgłaszanie interpelacji zapytań i wolnych wniosków w sprawach gminy.

XIII.

Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady poprosił Burmistrza o podanie zwołania Nadzwyczajnej Sesji
Ad. IV, V, VI, VII
Przewodniczący zapytał czy radni mają jakieś pytania bądź uwagi do przedłożonych sprawozdań.
Radni nie wnieśli zastrzeżeń.
Ad VIII
Pani Halina Sokołowska odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy
Wiślica na 2021 rok.
Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
Za jego przyjęciem głosowało 14 radnych i został przyjęty jednogłośnie
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Wykaz imienny z głosowania stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. IX
Pan Stanisław Bystrzanowski odczytał projekt uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na rok
budżetowy 2022.
Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
Za jego przyjęciem głosowało 14 radnych i został przyjęty jednogłośnie
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Wykaz imienny z głosowania stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Ad. X
Pan Stanisław Bystrzanowski odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości położonej w obrębie Łatanice, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 454.
Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
Za jego przyjęciem głosowało 14 radnych i został przyjęty jednogłośnie
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Wykaz imienny z głosowania stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Ad. XI
Pan Stanisław Bystrzanowski odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości położonej w obrębie Brzezie, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 133/2 .
Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
Za jego przyjęciem głosowało 14 radnych i został przyjęty jednogłośnie
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Wykaz imienny z głosowania stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ad. XII
Zgłaszanie interpelacji zapytań i wolnych wniosków w sprawach gminy.
Pan Burmistrz złożył życzenia wszystkim obecnym oraz mieszkańcom z okazji zbliżających się Świąt
Wielkiej Nocy.
Pan Burmistrz poinformował wszystkich radnych oraz mieszkańców, że wszystkie interpelacje oraz
zapytania zgłaszane przez radnych oraz sołtysów nie tylko na sesji ale również bezpośrednio do
burmistrza wraz z odpowiedziami są zamieszczane na stronie internetowej urzędu, te które są możliwe
do rozpatrzenia załatwiane bez zbędnej zwłoki, natomiast te które wymagają czasu i procesu odkładane
są w czasie.

1. Radny Pan Zdzisław Kaczmarczyk zapytał o deklaracje, które składali mieszkańcy do sołtysów
w sprawie szczepień są aktualne czy trzeba je ponawiać.
Odp. Burmistrz poinformował iż wszystkie deklaracje, które składali mieszkańcy do
sołtysów, radnych bądź też bezpośrednio do urzędu zostały przekazane do tutejszego
ośrodka zdrowia i zgodnie z kalendarzem szczepień zostały pogrupowane według wieku
pacjentów kwalifikujących się do szczepienia. Na telefon pacjenta przychodzi
powiadomienie o planowanym terminie szczepienia.
Pan Radny poprosił aby poinformować mieszkańców, iż nie muszą zapisywać się ponownie na
szczepienie.
Odp. Burmistrz wyjaśnił, że jeżeli zachodzi taka potrzeba mieszkańcy za pomocą systemu
powiadamiania sms-owego otrzymają taką informację.
2. Radny Pan Stanisław Kucięba ponowił wniosek rolników związany z populacją dzikich
zwierząt (sarny, kaczki, bobry), które wyrządzają duże szkody w uprawach rolnych.
Odp. Burmistrz poinformował, iż zdaje sobie sprawę z wyrządzanych szkód w uprawach
rolnych przez zwierzęta i zostało już w tej sprawie wystosowane pismo w odpowiedzi na
zgłoszenia od radnych oraz sołtysów do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o
ewentualne odszkodowania dla rolników.
3. Radny Pan Tadeusz Nowak zapytał o kwestię związaną ze szczepieniami, czy jeżeli pacjent
choruje na choroby przewlekłe to jest badany przed szczepieniem czy

musi się

zbadać

wcześniej?
Odp. Informacja o chorobach jest w karcie pacjenta, a przed szczepieniem każdy
powinien być zbadany i lekarz podejmuje decyzję o ewentualnym szczepieniu. Jeżeli
pacjent jest chory bądź źle się czuje i nie może dotrzeć na wyznaczony termin szczepienia
to powinien to zgłosić do przychodni, i wówczas ośrodek zdrowia wyznacza na to miejsce
kolejną osobę.
Ad. XIII
W związku z brakiem wniosków Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Jacek Gocyk stwierdził, że
porządek obrad został w całości wyczerpany i zamknął Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Wiślicy.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/mgr Jacek Gocyk
Protokołowała:
/-/ Anna Kafara

