Protokół Nr XXXVII/2021
z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Wiślicy
odbytej w dniu 27 maja 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 XXXVII Nadzwyczajną Sesję Rady
Miejskiej powitał Państwa Radnych , Pana Burmistrza, Pana Sekretarza oraz Panią Skarbnik.
Ad II. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
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 27 maja 2021 roku uczestniczyli radni według załączonej listy obecności.
Nieobecni: BRAK
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 XXXVII
Nadzwyczajnej 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.

Raport o stanie Gminy Wiślica za 2020 rok.

V.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Wiślica na lata 2021-2033.

VI.

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

VII.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wiślicy za 2020 rok.

VIII.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku
energetycznego.

IX.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku
mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

X.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego przez Miasto i Gminę
Wiślica.

XI.

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia Rządu
Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.

XII.

Zgłaszanie interpelacji zapytań i wolnych wniosków w sprawach gminy.

XIII.

Zamknięcie obrad.

Ad.IV
Przewodniczący poinformował iż raport o stanie Gminy Wiślica za 2020 rok, został opracowany w
związku z wymogiem art. 28aa ustawy z dnia 8marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
Następnie powiedział, że raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Miasta i Gminy
Wiślica w roku 2020, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miejskiej.
Przewodniczący przypomniał również, iż raport

otrzymał każdy z radnych, zostanie on również

zamieszony na stronie internetowej, natomiast na kolejnej sesji zostanie przeprowadzona debata nad
powyższym raportem a następnie podjęta uchwała w sprawie udzielenia wotum zaufania dla burmistrza.
Przewodniczący poprosił Burmistrza o przedstawienie raportu.
Głos zabrał Burmistrz i w pierwszej kolejności złożył sprawozdanie o pracy międzysesyjnej:
- odbyło się spotkanie z przedstawicielami PSG czego wynikiem było podpisanie porozumienia w
sprawie budowy sieci średniego ciśnienia na odcinku Sępichów Szczytniki Szczerbaków Wiślica
Gorysławice. Szacunkowy koszt to ok. 6 mln zł , z czego 3 mln. zł

musiałaby dołożyć gmina.

Wystosowane zostały pisma do odpowiednich ministerstw z prośbą o dofinansowanie tego zadania. Z

przeprowadzonych rozmów wynika, iż gazyfikacja w m. Górki rozpocznie się w br. Natomiast
zakończy się w przyszłym;
- w imieniu prezydenta dokonaliśmy wraz z Przewodniczącym oraz Sekretarzem wręczenia medali za
długoletnie pozycie małżeńskie 30 parom z terenu naszej gminy;
- trwają prace nad częściową wymianą pokrycia dachowego na zespole szkolno-przedszkolnym w
Wiślicy;
- trwają prace związane z budową około 30-stu przydomowych oczyszczalni ścieków;
- podpisana została umowa z Marszałkiem na rewitalizację Wiślicy, podczas której obecny był również
Poseł Krzysztof Lipiec oraz radny Sejmiku Maciej Gawin, wartość całego zadania to ponad 6 mln.
Posiadamy już prawomocne pozwolenia na prowadzenie tej inwestycji i możemy organizować przetarg.
Następnie burmistrz przeszedł do przedstawienia raportu i powiedział, że dla mieszkańców jest
dostępna wersja na stronie internetowej następnie zachęcił mieszkańców gminy Wiślica do zapoznania
się z raportem.
Z uwagi na fakt iż raport jest bardzo obszerny burmistrz przedstawił najważniejsze jego
aspekty:
 Dokonano przebudowy 6 odcinków dróg asfaltowych o łącznej wartości 1 174 149 zł. w m.
Gorysławice, Brzezie, Górki, Hołudza- Brzezie -Chotel Czerwony, Jurków, Sielec Szczytniki;
 Została przebudowana ulica Podgrodzie wraz z parkingiem wokół ośrodka zdrowia;
 Został wykonany parking przy Cmentarzu Parafialnym w Gorysławicach wraz ;
 Zostały przebudowane również drogi gminne asfaltowe w miejscowości Koniecmosty oraz
Wawrowice w wysokości 352 000,00 zł;
 Wspólnie z powiatem buskim realizujemy modernizację dróg w miejscowościach Jurków,
Łatanice;
 Zostało przebudowane skrzyżowanie w Skotnikach Dolnych oraz odmulono, pogłębiono i
oczyszczono ciek wodny;
 W Wiślicy zostało wykonane rondo na skrzyżowaniu ulic Batalionów Chłopskich z ulicą
Długosza na kwotę 285 360,00zł. (gmina Wiślica sfinansowała oświetlenie ronda);
 Zostanie zmodernizowana droga wojewódzka na odcinku Wiślica - Szczerbaków o dł. 3.4 km.
W ramach inwestycji zostanie wykonane: wzmocnienie nawierzchni drogi, przebudowa
zjazdów, wymiana istniejących przepustów pod zjazdami, jednostronny chodnik, oznakowanie
oraz budowa kanału technologicznego i zatoki autobusowej. Koszt zadania to kwota ponad 5,5
mln;
 Zakup przez spółkę wodną koparko ładowarki o wartości ok. 500.000, 00 zł do odmulania
rowów melioracyjnych oraz ciągnika rolniczego wraz przyczepą, kosiarką wysięgnikową i
głowicą koszącą za kwotę około 530.000,00 zł przy udziale środków ARiMR w Kielcach;
 Prowadzenie prac związane z konserwacją urządzeń melioracyjnych - zakres robót obejmuje
ponad 66 km rowów, które zostały pogłębione, oczyszczone oraz udrożnione- zadanie opiewa
na kwotę 462 796,00 zł. Warto przypomnieć, iż jest to pierwsza od kilkunastu lat kompleksowa
konserwacja rowów na terenie całej gminy;
 W roku bieżącym Wiślicka Spółka Wodna wystąpiła do ARiMR o zakup ciągnika, przyczepy 8
tonowej, ramienia hydraulicznego i 5 głowic. Wniosek o przyznanie pomocy opiewał na łączną
kwotę 534 052,47 zł. oraz do Wojewody o środki na dalsze prace związane z utrzymaniem i
konserwacją rowów melioracyjnych;
 Podczas tegorocznej zimy odśnieżano drogi gminne i ulice przy pomocy zakupionego sprzętu
przez Wiślicką Spółkę Wodną;
 Modernizacja Zespołu - Szkolno – Przedszkolnego w Wiślicy w tym rozbudowa istniejącej
sieci komputerowej wykonanie monitoringu hali sportowej oraz remont Szkoły Podstawowej w
Skotnikach Dolnych wraz z salą gimnastyczną. Kwota dofinansowania dla projektu około 500
000,00 zł;
 Realizacja projektu „e-pracownie” w ramach którego szkoły na terenie gminy Wiślica zostały
wyposażone w super nowoczesne zestawy komputerowe, które zostały dostarczone i
zainstalowane w szkole podstawowej w Wiślicy (15 szt.) oraz w szkole podstawowej w
Skotnikach Dolnych (12 szt.). Kwota zakupionego sprzętu: 83 350,00 zł.;
































Do dwóch placówek oświatowych na terenie Gminy Wiślica w ramach projektu „Zdalna
Szkoła”, Burmistrz przekazał 78 przenośnych zestawów komputerowych. Projekt opiewa na
kwotę 105 000,00zł i jest w 100% finansowany ze środków EFRR;
Realizacja projektu współpracy w zakresie oznakowania Nidy jako szlaku wodnego. W ramach
projektu została wybudowana przystań kajakowa wraz z zakupem 20 szt. wyposażonych
kajaków oraz dwie przyczepy do transportu-koszt inwestycji to ok. 150 000,00 zł;
Gmina zakupiła budynki po dawnym ośrodku wypoczynkowym nad rzeką Nidą za kwotę
120 000,00zł, w których zostanie utworzony Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Remonty pomieszczeń jednostek OSP oraz pozyskanie 6 samochodów bojowych, łodzi
motorowej z przyczepką podłodziową, ponton motorowy z przyczepką oraz sprzętu
pożarniczego;
Gmina pozyskała również 5 samochodów:
- Ford Transit do przewozu dzieci niepełnosprawnych,
- Opel Combo i Ford Transit dla Zakładu gospodarki Komunalnej;
- Kia ceed dla MGOPS
- mini van marki Peugeot dla UMiG;
Gmina otrzymała zgodę na budowę posterunku Policji – została już wydana decyzja o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości na
której zostanie zlokalizowany budynek posterunku;
Trwa kontynuacja budowy przydomowych oczyszczalni ścieków(40 szt);
Zostanie ogłoszony przetarg na budowę odcinka wodociągu Łatanice-Skorocice a także
odcinka Skorocice-Nowa Wieś;
Modernizacja 1041 szt. opraw oświetleniowych LED, montaż 5 zestawów odnawialnych
źródeł energii oraz sterowników na terenie gminy wraz z dobudową brakujących odcinków
oświetlenia. Wartość całego projektu opiewa na kwotę około 2.6 mln zł.
Wprowadzenie inteligentnego rozwiązania w zakresie wymiany ponad 2000 tys. wodomierzy,
które pozwolą na zdalny bezprzewodowy odczyt bez konieczności wizyty inkasenta w domu.
Pond to w ramach przedmiotowego projektu zostało zakupionych 10 sztuk zestawów
komputerowych - koszt realizacji tego zadania to 1 114 257,00 zł.;
Jesteśmy w trakcie tworzenia wielozadaniowej darmowej aplikacji mobilnej dla mieszkańców,
która pozwoli im śledzić najważniejsze i najnowsze informacje i wydarzenia z gminy;
Gmina Wiślica przejęła budynki po dawnej SUR w Gorysławicach , które zostaną
zaadoptowane na Dom Pomocy Społecznej. Wniosek o środki na ten cel został pozytywnie
zatwierdzony. Kwota dofinansowania to ponad 2 mln. Ponad to Gmina otrzymała również
środki w kwocie 865 520,00zł z RFIL na termomodernizację powyższych obiektów;
Budowa światłowodów w we wszystkich miejscowościach gminy Wiślica;
Rozpoczęcie gazyfikacji Gminy Wiślica;
Został utworzony Klub Senior+. Miejscem funkcjonowania Klubu jest pierwsze piętro budynku
usługowego po byłym banku spółdzielczym, ul. Władysława Łokietka 2, w Wiślicy. W ramach
zadania dokonano adaptacji pomieszczeń, ich gruntowny remont, modernizacja i dostosowanie
do korzystania przez osoby niepełnosprawne oraz zakup mebli, sprzętu AGD i RTV. Całkowita
wartość zadania opiewa na kwotę 197 260,00zł.
Budowa ścieżki rowerowej na trasie Kraków-Wiślica- koszt ścieżki rowerowej na terenie
Gminy Wiślica to 1 047 277,77 zł z czego dofinansowanie wyniosło 890 16,10zł.;
Zostało podpisane porozumienie w sprawie budowy ścieżki rowerowej Wiślica –Pińczów;
przystąpienie Gminy Wiślica do Buskiego Klastra Energii;
Na terenie całej gminy powstało 18 Kół Gospodyń Wiejskich, które zostały wpisane do rejestru
KRKGW. Koła Gospodyń Wiejskich w wyniku wnioskowania do ARiMR o wsparcie
finansowe otrzymały dotacje na łączną kwotę: 66 000 zł.,
Został utworzony stały zespół ds. pomocy mieszkańcom gminy Wiślica przy składaniu oraz
opracowaniu wniosków składanych m.in. do ARiMR oraz do WFOŚiGW w Kielcach w ramach
programu „Czyste Powietrze” oraz „Moja Woda”. Z pomocy Zespołu korzysta kilkaset
gospodarstw terenu naszej gminy.
Zespół ten obsługuje również Koła Gospodyń Wiejskich utworzone na terenie gminy Wiślica tj.
pomaga przy sporządzaniu wszelkich dokumentów związanych z prowadzeniem KGW w tym
również zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu przez podatnika podatku
dochodowego od osób prawnych CIT-8.























Został powołany Zespół konsultacyjno - doradczy ds. projektu dziedzictwa: historyczny Zespół
Urbanistyczny Wiślicy pomnikiem historii. Głównymi zadaniami zespołu są opiniowanie,
doradztwo oraz udzielanie rekomendacji dotyczących kierunków działań Miasta i Gminy
Wiślica.
Uznanie zabytków Wiślicy za pomnik Historii w granicach, którego znalazły się: zespół
kościoła kolegiackiego p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny wraz z reliktami kościoła
p.w. św. Mikołaja, oraz grodzisko.
Nadanie na wniosek Burmistrza honorowego obywatelstwa Miasta Wiślica Panu prof. dr hab.
Piotrowi Glińskiemu V-ce Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
Nadanie na wniosek mieszkańców Wiślicy honorowego obywatelstwa Miasta Wiślica Posłowi
na Sejm RP Panu Krzysztofowi Lipcowi.
Ruszają prace związane z projektem rewitalizacji Wiślicy, której celem jest odpowiednie
zagospodarowanie istniejących terenów i obiektów o charakterze zabytkowym i turystycznym.
W ramach projektu zostaną wykonane następujące prace: urządzenie ścieżki historycznej,
rewitalizacja terenów nad rzeką Nidą m.in.: urządzenie pola biwakowego wraz z utwardzeniem
terenu i stanowiskami dla camperów, budowa siłowni plenerowej, ścieżek pieszych, urządzenie
kąpieliska, budowa chodnika, oświetlenie terenu, wymiana wodociągu azbestowego, montaż
instalacji fotowoltaicznej na potrzeby oświetlenia ścieżki, grodziska, terenów rekreacyjnych.
Kolejnym obiektem, który zostanie poddany rewitalizacji w ramach budowy ścieżki jest
grodzisko. Projektowana trasa obejmuje również przebudowę obecnego budynku gimnazjum na
Gminne Centrum Kultury z salą konferencyjno-edukacyjną oraz biblioteką. Dodatkowo
planowana jest przebudowa 2 dróg do terenów poprzemysłowych Kopaliny Mineralne,
Masarnia GS. Wartość całego projektu opiewa na kwotę powyżej 6 mln zł w tym kwota
wkładu własnego otrzymanego z promesy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w
kwocie 708 000,00 zł;
Powstało aktywne przejście dla pieszych, które jest usytuowane w miejscowości Wiślica przy
ul. Plac Solny. Zastosowanie sygnalizacji ostrzegawczej na przejściu dla pieszych wydłuży
czas reakcji kierowcy i poprawi widoczność szczególnie przy niesprzyjających warunkach
atmosferycznych, w nocy, podczas deszczu czy mgły;
Dokonano modernizacji przejścia dla pieszych przy ul. Rynek w Wiślicy w zakresie likwidacji
przejścia w okolicach skrzyżowania ul. Rynek z ul. Jasną oraz zamontowano łańcuchy i słupy
zabezpieczające, uniemożliwiające bezpośrednie wejście na jezdnię;
Wykonano remonty świetlic w miejscowościach: Kobylniki, Skorocice, Skotniki Dolne,
Gorysławice, Łatanice, Wawrowice oraz Koniecmostach. Natomiast w Sielcu i Chotlu
Czerwonym wykonano ogrodzenia przy świetlicach;
W 12 miejscowościach Gminy Wiślica przy świetlicach i strażnicach zostały wybudowane
siłownie zewnętrzne. Łączny koszt zadania wyniósł ponad 60 tys. zł. Środki na ten cel zostały
pozyskane z LGD Królewskie Ponidzie.
Dokonano remontu przystanku w miejscowości: Chotel Czerwony, Kobylniki, Sielec oraz
Ostrów;
Ponad to zostały wyremontowane wszystkie zdewastowane przystanki przy drodze
wojewódzkiej 776 w miejscowościach: Kobylniki, Chotel Czerwony, Brzezie, Łatanice,
Koniecmosty;
Gmina Wiślica nabyła działki w Gorysławicach, na których wybudowana zostanie droga
prowadząca do gruntów będących własnością Gminy, które docelowo będą przeznaczone jako
tereny inwestycyjne i tereny zabudowy mieszkaniowej.

Przewodniczący podziękował Burmistrzowi za przedstawienie raportu a następnie przeszedł do
kolejnych punktów obrad.
Ad. V
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 VI
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. VII
Pan Stanisław Bystrzanowski odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wiślicy za 2020 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 6 do protokołu.
Ad. VIII
Pan Stanisław Bystrzanowski odczytał projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę
dodatku energetycznego.
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. IX
Pan Zdzisław Kaczmarczyk odczytał projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o
przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
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. X
Pan Zdzisław Kaczmarczyk odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego przez Miasto i
Gminę 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 9 do protokołu.
Ad. XI
Pan Zdzisław Kaczmarczyk odczytał projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej
poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.
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 10 do protokołu.
Ad. XII
Zgłaszanie interpelacji zapytań i wolnych wniosków w sprawach gminy.
Głos zabrał Burmistrz i złożył życzenia radnym, sołtysom oraz pracownikom administracji z okazji
Dnia Samorządowca.
Burmistrz wspomniał również iż w pierwszej dekadzie lipca zostaną zorganizowane zawody strażackie
na które już dziś wszystkich zaprasza.
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

