
 

Protokół Nr XXXVI/2021 

z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Wiślicy 

odbytej w dniu 30 kwietnia 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 XXXVI 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 kwietnia 2021 roku uczestniczyli radni według załączonej listy obecności. 

Nieobecni: ------ 

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 15 radnych 

Głosowanie 

Za przyjęciem porządku obrad głosowało – 15 radnych 

Przeciw - 0 

Wstrzymało się – 0 

W wyniku głosowania jednogłośnie został przyjęty proponowany porządek obrad XXXVI 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Wiślica na lata 2021-2033. 

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

VI. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi w m. Brzezie położonej  na działkach  nr 

ewid. 134/2 oraz  drogi w m. Szczytniki położonej na działce nr ewid. 743/16 do 

kategorii dróg gminnych na terenie gminy Wiślica. 

VII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/207/2021 w sprawie przyjęcia 

„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na rok 2021”. 

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie Gminy 

Wiślica do Buskiego Klastra Energii. 

IX. Zgłaszanie interpelacji zapytań i wolnych wniosków w sprawach gminy. 

X. Zamknięcie obrad. 

 

Przewodniczący Rady poprosił Burmistrza o złożenie informacji o pracy międzysesyjnej: 

- przekazany został plac budowy pod modernizację drogi wojewódzkiej Wiślica-Szczerbaków. Droga 

została przebadana w kierunku  ewentualnego zalegania niewypałów i  niewybuchów. Od 15 maja 

ruszają prace ziemne, zostanie ona poszerzona na i jezdnia będzie wynosić 7 metrów, zostanie 

wykonany chodnik, 2 zatoki autobusowe, przejście dla pieszych oraz kanał technologiczny. Długość 

remontowanej drogi to 3,4 km; 

- został również przekazany plac budowy pod drogę powiatową Łatanice – Hołudza, nasz samorząd  

współfinansuje  to zadanie (20% - co stanowi kwotę 60 tys. zl.). Czas realizacji to sierpień,  

Zadanie to obejmuje wykonanie nawierzchni, odwodnienia i zjazdów. Prace początkowe już trwają; 

- w ramach złożonych w ubiegłym roku wniosków, z funduszu dróg samorządowych tylko jedna droga 

spełnia parametry i kryteria, które były wówczas wyznaczone. Jest to droga w Łatanicach i znalazła się 

na 12 pozycji listy rezerwowej do realizacji i jeżeli sytuacja taka jak w ubiegłych latach, że drogi z listy 

rezerwowej były wszystkie realizowane to  najprawdopodobniej droga ta będzie remontowana. 

Kosztorysowa wartość to około 350 tys zł., samorząd ponosił by koszty około 20%.  Burmistrz dodał, iż 

z gmin powiatu buskiego tylko ta jedna droga znalazła się na liście rezerwowej do realizacji; 

- najpóźniej do końca maja otrzymamy dokumentację techniczną na adaptację i rozbudowę  DPS-u oraz 

kosztorys inwestorski na gruntową modernizację garaży, które będą stanowiły zaplecze dla tego obiektu  

oraz termomodernizację budynków zakupionych przez gminę nad rzeką Nidą; 

- finalizujemy umowę na rewitalizację Wiślicy na budowę ścieżki historycznej, grodziska i terenów 

rekreacyjnych nad Nidą oraz przebudowę gimnazjum. Inwestycję planujemy rozpocząć w bieżącym 

roku i zakończyć w 2022; 



 

- wydaliśmy decyzję o lokalizacji celu  publicznego na budowę posterunku policji w sąsiedztwie 

obiektu w którym obecnie się znajdujemy. Działka została podzielona i dokumenty zostały przekazane 

do komendy wojewódzkiej policji.  Do końca br. mamy utwardzić plac; 

- w połowie maja zostaną rozstrzygnięte wnioski na gminy po PGR-owskie. Złożone zostałby 3 wnioski 

na budowę drogi do naszych terenów strategicznych w Gorysławicach, na drogi gminne i wewnętrzne w 

Górkach i Gorysławicach oraz świetlice również w Górkach i Gorysławicach. Wytyczne są takie aby 

inwestycjami objąć te miejscowości, w których faktycznie funkcjonowały PGR-y. Z przekazu 

uzyskanego od Ministra do spraw samorządu  Pana  Michała Cieślaka,  który ostatnio gościł w Wiślicy 

mamy informację, że gminy po PGR-owskie zostaną objęte stałym wsparciem finansowym przez 

najbliższych 5 lat; 

- parownik, który został skierowany na kurs prawa jazdy na uprawnienia na przyczepy ukończył go 

pomyślnie. W związku z tym będzie kontynuowane dowożenie kamienia na drogi dojazdowe do pół i 

łąk. 

 

Ad IV 

Pani Halina Sokołowska odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Wiślica 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 4 do protokołu. 

 

Ad V 

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 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. VI 

Pan Stanisław Bystrzanowski odczytał projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi w m. Brzezie 

położonej  na działkach  nr ewid. 134/2 oraz  drogi w m. Szczytniki położonej na działce nr ewid. 

743/16 do kategorii dróg gminnych na terenie 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 6 do protokołu. 

 

Ad. VII 

Pan Stanisław Bystrzanowski odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXXIII/207/2021 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 7 do protokołu. 

 

Ad. VIII 

Pan Zdzisław Kaczmarczyk odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie 

i przystąpienie Gminy Wiślica do Buskiego Klastra Energii. 

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. IX 

Zgłaszanie interpelacji zapytań i wolnych wniosków w sprawach gminy. 

Głos zabrał Burmistrz i zachęcał mieszkańców do wywieszenia flagi państwowej. Niestety z powodu 
pandemii  świętowanie odbędzie się w obostrzeniach , z małą delegacją i krótką modlitwą. Będzie tylko 
msza w kościele i złożenie kwiatów pod pomnikiem na rynku.  

Burmistrz poinformował, o możliwości zorganizowania  w czerwcu br. zawodów strażackich. 

W imieniu samorządu burmistrz złożył strażakom życzenia z okazji ich święta wszelkiej pomyślności, 
gdyż działając społecznie dbają o nasze mienie. 

1. Radny Nowak zgłosił potrzebę wyczyszczenia, odmulenia i wykonania przepustów w Górkach od 

stawów do świetlicy. 

2. Radny Przęzak zapytał jak się ma sprawa odnośnie gazyfikacji.  



3. Radny Kaczmarczyk poprosił o wykopanie rowu od Szlaku Królewskiego w stronę kościoła, gdyż 

tam nie ma rowu i stoi woda. 

4. Radny Stojek poprosił o wysypanie kamienia na drogę od Gluz w stronę Brzezia koło Maskalisu. 

Jest to polna droga, którą rolnicy dojeżdżają do pól. Gdy są deszcze to jest zalewana. 

5. Radny Błaszczyk prosi o wyczyszczenie rowu przy drodze Łatanice- Skorocice. Od pana Szlęka w 

stronę Maskalisu potrzebna jest równiarka, żeby rolnicy mogli dojechać do pól. 

Powyższe zapytania i interpelacje wraz z udzielonymi odpowiedziami zamieszczane są na stronie 

internetowej UMiG. 

 

Ad. X 

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 


