
Protokół Nr XLIV/2021 

z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Wiślicy 

odbytej w dniu 29 października 2021 roku 

 

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

Sesję Rady Miejskiej rozpoczęto o godz. 09:45 a zakończono o godz.10:45 

Lista obecności stanowi załącznik nr. 1 do protokołu 

 

Ad I.  Otwarcie Sesji Rady Miejskiej w Wiślicy 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Jacek Gocyk otworzył XLIV 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 29 października 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. 

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 15 radnych 

Głosowanie 

Za przyjęciem porządku obrad głosowało – 15 radnych 

Przeciw - 0 

Wstrzymało się – 0 

W wyniku głosowania jednogłośnie został przyjęty proponowany porządek obrad XLIV Sesji Rady 

Miejskiej w Wiślicy. 



Wykaz imienny z głosowania stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

I. Otwarcie Sesji Rady Miejskiej w Wiślicy. 

II. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad. 

III. Zatwierdzenie porządku obrad. 

IV. Odczytanie uchwały Nr 123/2021 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Kielcach z 24 września 2021r. w sprawie opinii o przebiegu z 

wykonania budżetu Gminy Wiślica za I półrocze 2021r. 

V. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 

2021-2033. 

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

rok. 

VII. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia  kredytu długoterminowego. 

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie miasta i gminy Wiślica. 

IX. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

X. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/193/2020 z dnia 

30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i   

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2021 rok. 

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

XII. Zamknięcie obrad. 

 

 

Przewodniczący poprosił Burmistrza o zabranie głosu i podanie powodów zwołania dzisiejszej 

Nadzwyczajnej Sesji. 

Głos zabrał Burmistrz i poinformował, że dzisiejsza sesja została zwołana ponieważ zachodzi 

konieczność wprowadzenia dodatkowych wpływów do budżetu, co jest podyktowane prowadzonymi 

inwestycjami. Burmistrz  pomimo, iż jest to sesja nadzwyczajna złożył sprawozdanie o pracy 

międzysesyjnej i poinformował o najważniejszych sprawach: 

- rozstrzygnięty został przetarg na zakup ciągnika, przyczepy rolniczej oraz ramienia z pięcioma 

głowicami; 



- w tym tygodniu został dostarczony nowy autobus przystosowany do przewozu osób 

niepełnosprawnych, którym będziemy dowozić dzieci do szkół specjalnych  na Górkę i Broninę; 

- w dalszym ciągu jest procedowana w KIO sprawa związana z oświetleniem ulicznym. Mamy nadzieję, 

że w przyszłym miesiącu sprawa się rozstrzygnie i będzie można zacząć wymianę oraz montaż 

oświetlenia; 

- została podpisana umowa z Wojewodą na dofinansowanie przewozów na terenie naszej gminy. 

Przewozy ruszą od 2 listopada. Umowa została podpisana wstępnie do końca roku, w przypadku 

dużego zainteresowania zostanie przedłużona; 

- Gmina Wiślica uzyskała środki na odbudowę  dróg powodziowych(Górki, Gluzy, Łatanice) . Kwota 

dofinansowania to 776 tys. zł. natomiast wkład własny gminy wynosi 20% oraz wykonanie kanału 

odwodnieniowego w Łatanicach; 

- w wyniku powodzi, która miała miejsce na przełomie sierpnia/września 18 dróg zostało zgłoszonych 

do dofinansowania i zostały  one pozytywnie zakwalifikowane. Jeżeli zostanie ogłoszony nabór 

wówczas będziemy aplikować o środki na ten cel; 

- trwają race związane z budową kanału odwodnieniowego w Szczytnikach; 

- trwają również prace związane z odbudową starorzecza Nidy w Wiślicy tzw. renaturyzacją. Prace 

prowadzone są pod ścisłym nadzorem przyrodniczym; 

- w najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na adaptację budynków pod DPS. Zostaną 

przebudowane garaże po byłym SKR; 

- do końca listopada zostanie ogłoszony przetarg na rewitalizację Wiślicy, która dotyczy części 

zurbanizowanej miasta, terenów rekreacyjnych nad Nidą, grodziska,  i budowy trasy historycznej; 

- Wiślica została wyróżnia za promocję, wkład oraz zasługi dla turystyki. Cztery samorządy i dwa 

podmioty prywatne zostały wyróżnione  oraz uhonorowane statuetką. Wiślica również dołączyła do 

prestiżowego  grona zasłużonych; 

- został ogłoszony przetarg na odbudowę rowów melioracyjnych, które były zgłaszane przez radnych 

oraz sołtysów jako jedne z pilniejszych; 

- do końca dobiega remont oczyszczalni ścieków w Jurkowie polegający  na gruntownym remoncie 

sitopiaskownika, wymiany instalacji elektrycznej oraz automatyki. Nadal będziemy sukcesywnie 

wymieniać urządzenia (na chwilę obecną zakupionych zostało już 10 pomp, 10 kpl. hydrantów) 

- zlecone zostało wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drugiego zbiornika na wodę pitną o 

pojemności ponad 200m3, chcemy również zawrzeć w tej dokumentacji modernizację oczyszczalni; 

- Gmina Wiślica otrzymała wsparcie z programu Polski Ład na renaturyzację i zabezpieczenie 

przeciwpowodziowego w wysokości 4 800 000 zł. 

- pod koniec listopada rozpocznie swoją działalność  żłobek w Wiślicy. Zadanie to jest 

realizowane przez podmiot  prowadzący wraz z samorządem.  W połowie października została 

przeprowadzona rekrutacja związana z obsługą. 



Ad IV 

Przewodniczący poprosił Panią Skarbnik o odczytanie uchwały Nr 123/2021 VIII Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 24 września 2021r. w sprawie opinii o przebiegu z 

wykonania budżetu Gminy Wiślica za I półrocze 2021r. 

Skarbnik Gminy  Pani Halina Sokołowska odczytała sprawozdanie z wykonania budżetu. 

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 

Pani Halina Sokołowska odczytała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia  kredytu długoterminowego. 

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 regulaminu utrzymania czystości i 

porządku na terenie miasta i 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 7 do protokołu. 

 

Ad. IX 

Pan Stanisław Bystrzanowski odczytał projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

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 zmiany uchwały Nr XXX/193/2020 

z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i   Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii 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 9 do protokołu. 

 

 

 

 



Ad. XI 

Zgłaszanie interpelacji zapytań i wolnych wniosków w sprawach gminy. 

Głos zabrał Burmistrz i poinformował iż równolegle do drugiego naboru z nowego ładu będzie 

prowadzony nabór dla gmin popegeerowskich. W naszym przypadku dotyczy to Gorysławic i 

Górek. Zatem będziemy śledzić na bieżąco potrzeby jak również terminy naborów, ponieważ 

zarówno miejscowości, w których były PGR-y jak i przyległe tereny wymagają inwestycji. 

Burmistrz powiedział, że zarówno powiat buski  i nasz samorząd otrzymaliśmy dofinansowanie 

na drogę powiatową relacji Gluzy-Chotel Czerwony. Realizacja nastąpi do końca br. Zadanie to 

musimy współfinansować , ponieważ sam powiat nie zrealizuje przedmiotowej inwestycji. 

 

Ad. XII 

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 


