
 

Protokół Nr XLIII/2021 

z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Wiślicy 

odbytej w dniu 1 października 2021 roku 

 

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

Sesję Rady Miejskiej rozpoczęto o godz. 09:30 a zakończono o godz.10:00 

Lista obecności stanowi załącznik nr. 1 do protokołu 

 

Ad I.  Otwarcie Sesji Rady Miejskiej w Wiślicy 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Jacek Gocyk otworzył XLIII 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 13 radnych na ustawowy skład 15 radnych, co stanowi quorum władne do podejmowania 

prawomocnych decyzji. 

W obradach Sesji w dniu 1 października 2021 roku uczestniczyli radni według załączonej listy 

obecności. 

Nieobecni: Grzegorz Przęzak, 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 13 radnych 

Głosowanie 

Za przyjęciem porządku obrad głosowało – 13 radnych 

Przeciw - 0 

Wstrzymało się – 0 

W wyniku głosowania jednogłośnie został przyjęty proponowany porządek obrad XLIII 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. Podjecie uchwały w sprawie organizacji publicznego transportu drogowego na terenie 

Gminy Wiślica. 

VII. Podjecie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu 

własnego na realizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej 

w ramach „Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności 

publicznej”. 

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

IX. Zamknięcie obrad. 

 

Przewodniczący poprosił Burmistrza o zabranie głosu i podanie powodów zwołania dzisiejszej 

Nadzwyczajnej Sesji. 

Głos zabrał Burmistrz i poinformował, że dzisiejsza sesja zwołana jest w związku z przesunięciami 

finansowymi w związku z prowadzonymi inwestycjami dotyczącymi odwodnienia Wiślicy i Szczytnik, 

gdzie prowadzone są obecnie prace tj.: odmulanie zjazdów, wykonanie kanału odwodnieniowego. 

Przesunięcia dotyczą również opracowania dokumentacji technicznej na odbudowę dróg gminnych w 

miejscowości Gluzy, Łatanice, Górki. Potrzebne są także przesunięcia związane z opracowaniem 

dokumentacji technicznej na budowę zbiornika w Jurkowie ponieważ obecny jest już wyeksploatowany. 

W związku z tym zostało już zamówione 10 pomp (tłoczni), które będą wymieniane w 

przepompowniach. Ku końcowi zmierza kompleksowa naprawa sieci w Skotnikach.  

Na dzisiejszej sesji podejmujemy uchwałę intencyjną o przystąpienie do projektu, który prowadzi 

wojewoda, jeżeli chodzi o zbiorowy transport. Mieszkańcy zwrócili się z wnioskiem do gminy o 

uruchomienie takiego transportu. Programem będą objęte wszystkie miejscowości. Dziś również 

podejmujemy uchwałę w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na 

realizację przewozów. Gmina zabezpieczy środki finansowe około 10% t.j 34 gr. pod warunkiem 

uzyskania dopłaty z „Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności 

publicznej” do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej do 3,00 zł. 

 

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 13 radnych. 

Za jego przyjęciem głosowało 13 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 13 radnych. 

Za jego przyjęciem głosowało 13 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 organizacji publicznego transportu 

drogowego na terenie Gminy Wiślica. 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 

W głosowaniu brało udział 13 radnych. 

Za jego przyjęciem głosowało 13 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 zabezpieczenia środków 

finansowych jako wkładu własnego na realizację przewozów autobusowych o charakterze 

użyteczności publicznej w ramach „Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze 

użyteczności publicznej”. 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 

W głosowaniu brało udział 13 radnych. 

Za jego przyjęciem głosowało 13 radnych i został przyjęty jednogłośnie 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się – 0 

Wykaz imienny z głosowania stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 



Ad. VIII 

Zgłaszanie interpelacji zapytań i wolnych wniosków w sprawach gminy. 

BRAK 

 

Ad. IX 

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 


