Protokół Nr XXXIX/2021
z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Wiślicy
odbytej w dniu 23 lipca 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 XXXIX 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 15 radnych na ustawowy skład 15 radnych, co stanowi quorum władne do podejmowania
prawomocnych decyzji.
W obradach Sesji w dniu 23 lipca 2021 roku uczestniczyli radni według załączonej listy obecności.
Nieobecni: Dawid Błaszczyk
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 XXXIX 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 20212033.

V.

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

VI.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Wiślica
na rok szkolny 2020/2021.

VII.

Zgłaszanie interpelacji zapytań i wolnych wniosków w sprawach gminy.

VIII.

Zamknięcie obrad.

Przed blokiem głosowań nad uchwałami głos zabrał Pan Burmistrz i poinformował
o najważniejszych bieżących zadaniach realizowanych przez urząd:
Gmina Wiślica będzie ubiegać się o środki na różne zadania z programu „Nowy ład”. Są to m.in.
sprawy dotyczące dróg, zarówno gminnych jak i powiatowych, dojazdowych do pól i łąk. Jesteśmy w
stałym kontakcie ze Starostwem i Powiatowym Zarządem Dróg i wspólnie ustalamy sieć dróg
powiatowych, które chcielibyśmy żeby zostały odnowione gdyż niektóre z nich wymagają pilnego
remontu oraz wymiany nawierzchni. Zamierzamy potraktować to jako zadania priorytetowe , więc taki
wniosek zostanie złożony jako pierwszy.
Drugi wniosek dot. spraw wodno-kanalizacyjnych. Chcemy zmodernizować oczyszczalnie ścieków jak
i przesył oraz skanalizować 3 miejscowości tj. Szczytniki, Szczerbaków i Górki. Gruntownej
modernizacji podlegałyby: ujęcie wody, stacja przesyłu, budowa małej hydroforni pomiędzy
Skotnikami a Skorocicami. Wartość zadania oszacowaliśmy wstępnie na 29.800 tys zł.
Trzeci wniosek związany będzie z gazyfikacją gminy. Chcemy z Nowego ładu współfinansować
budowę sieci z Sępichowa przez Szczytniki, Szczerbaków, Wiślicę i Gorysławice (ok. 3 mln zł) a z
drugiej strony od Buska w stronę Łatanic przez Hołudzę, Gluzy ( 2 mln. zł).
Do 31 sierpnia wnioski te zostaną złożone.
W związku z nawalnymi deszczami, które nawiedziły naszą gminę musieliśmy dokonać wymiany
przepustów i przekopać drogę powiatową w Gluzach, Hołudzy i Łatanicach. Interwencje po deszczach
były w Szczerbakowie , gdzie budowana jest droga 771. W związku z tym zostały skierowane pisma do
Powiatowego Zarządu Dróg , gdyż mieszkańcy prosili aby interweniować u Zarządcy dróg w sprawach
odwodnienia. Złożyliśmy również wniosek do Wojewody o środki na wsparcie na odbudowę.
Pozytywnie został rozpatrzony wniosek na 1,3 mln zł. na modernizację stadionu. Zakres projektu to
wymiana płyty boiska z systemem nawadniania , oświetlenie , parking oraz budowa zaplecza sanitarnotechnicznego wraz z ogrodzeniem. Mamy już pozwolenie na ten budynek.
Burmistrz zaprosił radnych, sołtysów oraz mieszkańców na ćwiczenia taktyczno-bojowe. Wezmą w
nich udział wszystkie jednostki OSP. Będą to ćwiczenia pokazowe, ratownictwo wodne, gaszenie
pożaru. Na zakończenie odbędzie się piknik rodzinny.

Burmistrz poinformował o planowanych dożynkach, które wstępnie miały by się odbyć 15 bądź 22
sierpnia.
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 ustalenia średniej ceny jednostki
paliwa w gminie Wiślica na rok szkolny 2021/2022.
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
Zgłaszanie interpelacji zapytań i wolnych wniosków w sprawach gminy.
Głos zabrał Burmistrz i poinformował, iż trwają prace nad uruchomieniem siatki połączeń transportu dla
mieszkańców gminy. Mieszkańcy Szczytnik już wystąpili z petycją dotyczącą m.in. połączeń na trasie
Nowy Korczyn-Szczytniki-Wiślica. Jesteśmy po rozmowach z wojewodą i jest ustna deklaracja o

sfinansowaniu takiego przedsięwzięcia w 90 %. Jeżeli zostanie uruchomiona taka trasa dla wszystkich
mieszkańców to będzie to już jesienią.
Firma, która chce prowadzić Klub Malucha na terenie naszej gminy otrzymała dofinansowanie z
PCPR-u z Buska Zdroju. Jeżeli będą chętni to żłobek ruszy od września. Po stronie gminy będzie
udostępnienie lokalu wraz z infrastrukturą oraz zapewnienie wyżywienia.
Przewodniczący zapytał czy ktoś z Państwa Radnych chce zabrać głos:
1. Radny Pan Łukasz Stojek podziękował w imieniu swoim i mieszkańców za wyczyszczenie
rowów i przepustów w miejscowości Hołudza.
2. Radny Pan Stanisław Bystrzanowski podziękował za wykonanie ronda w Skotnikach Dolnych
i utwardzenie poboczy, za ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej oraz wycięcie

dziko

rosnących krzaków, które zagrażały bezpieczeństwu.
3. Radny Pan Robert Jałocha podziękował w imieniu własnym i mieszkańców Wawrowic za
wycięcie trawy na poboczach.
4. Radny Pan Zdzisław Kaczmarczyk podziękował w imieniu mieszkańców i KGW za ogrodzenie
świetlicy w Chotlu Czerwonym , teraz dzieci mogą się bezpiecznie bawić.
5. Radny Nowak zapytał o trasę busa. Burmistrz poinformował, że jeśli chodzi o przejazd na teren
innych gmin to będzie potrzebne porozumienie z burmistrzami i wójtami a takiej woli na chwilę
obecną niestety nie wykazują.
Burmistrz podziękował Radnym za słowa uznania. Poinformował, że sukcesywnie będą ogradzane
świetlice wiejskie we wszystkich miejscowościach. Każda miejscowość która jeszcze nie ma siłowni
zewnętrznych będzie jesienią doposażona.
6. Radny Kucięba poprosił o uruchomienie drogi równoległej do remontowanej drogi nr 771, gdyż
łatwiej byłoby się poruszać maszynami rolniczymi
W odpowiedzi Burmistrz poinformował, że został złożony wniosek z „ Nowego ładu” o remont i
budowę dróg wewnętrznych i dojazdowych. Część z nich byłaby utwardzona kamieniem a na innych
ułożone byłyby płyty betonowe.
Ad. VIII
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

