
 

Protokół Nr XLI/2021 

z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Wiślicy 

odbytej w dniu 31 sierpnia 2021 roku 

 

Pod przewodnictwem Pana Jacka Gocyka - Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wiślicy. 

Sesję Rady Miejskiej rozpoczęto o godz. 09:40 a zakończono o godz.10:20 

Lista obecności stanowi załącznik nr. 1 do protokołu 

 

Ad I.  Otwarcie Sesji Rady Miejskiej w Wiślicy 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Jacek Gocyk otworzył XLI Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej 

powitał Państwa Radnych, Pana Burmistrza, Panią Skarbnik oraz Pana Skretarza. 

 

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 31 sierpnia 2021 roku uczestniczyli radni według załączonej listy obecności. 

Nieobecni: Łukasz Stojek 

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. 

Pan Jacek Gocyk – Przewodniczący Rady Miejskiej 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 XLI 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 na lata 2021-

2033. 

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

VI. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wiślica i przekazania do zaopiniowania 

organowi regulującemu. 

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

VIII. Zamknięcie obrad. 

Ad. IV 

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 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.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 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.VI 

Pan Stanisław Bystrzanowski odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu 

dostarczania wody  i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wiślica i przekazania do zaopiniowania 

organowi regulującemu. 

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. VII 

Zgłaszanie interpelacji zapytań i wolnych wniosków w sprawach gminy. 

Głos zabrał Burmistrz i poinformował, że komisje, które zostały powołane do szacowania strat 

powstałych w gospodarstwach rolnych spowodowanych nawalnym deszczem, kończą swoją pracę w 

terenie.  Dziś i jutro to ostatnie dni kiedy straty  szacowane są w  budynkach. 

Następnie wszystkie Komisje będą wprowadzać dane z protokołów do systemu i zostaną one 

przekazane do Wojewody. Później będziemy oczekiwać na decyzję rządu co do sposobu rekompensaty 

za poniesione straty.  

Po nawalnych deszczach, które wystąpiły 3 tygodnie temu wystąpiliśmy do Wód Polskich oraz 

Ministerstwa Żeglugi Śródlądowej z wnioskiem o to aby zarządzający głównymi ciekami wodnymi, 

które przebiegają przez teren naszej gminy zostały w sposób gruntowny oczyszczone, ponieważ nie 

były czyszczone przez wiele lat. 

Burmistrz nadmienił, że Spółka Wodna gruntownie konserwuje nasze urządzenia melioracji wodnej już 

od 2 lat (jest oczyszczone około 100 km rowów).  

Spółka Wodna w tym roku uzyskała dofinansowanie  w wysokości 196 tys.zł. Będziemy realizować 

zgłoszenia mieszkańców najpilniejszych rowów. W najbliższym czasie spółka ogłosi przetarg. 

Burmistrz poinformował, że dzisiejsza sesja była podyktowana koniecznością przesunięć w budżecie. 

1. Głos zabrał Radny Pan Stanisław Kucięba i poprosił o jak najszybsze ogłoszenie przetargu, aby 

uruchomić pieniądze od Wojewody na czyszczenie rowów.  

Zapytał również co z rolnikami którzy podczas szacowania mieli po 60 % strat w uprawach , a 

na dzień dzisiejszy po kolejnych opadach deszczu jest to 100%. 

 Burmistrz odpowiedział, że ogłoszenie przetargu jest  uzależnione od uruchomienia środków przez 

Wojewodę, jeżeli zostaną uruchomione środki a może to być jesienią to wówczas ogłosimy przetarg.  

Poinformował również, że deszcze które miały miejsce  z 5-6 sierpnia nie zostały uznane przez Instytut 

Meteorologii jako nawalne, więc tym bardziej te, które wystąpiły później a miały one mniejsze nasilenie 

nie zostaną zaliczone do nawalnych. Dlatego liczymy na pomoc z innej strony, natomiast doszacowanie 

kolejnych  strat nie jest możliwe. 

 

Ad. VII 

Zamknięcie obrad. 

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 


