
 

Protokół Nr XLII/2021 

z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Wiślicy 

odbytej w dniu 17 września 2021 roku 

 

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

Sesję Rady Miejskiej rozpoczęto o godz. 09:50 a zakooczono 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 XLII Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej 

powitał Paostwa Radnych oraz Pana Burmistrza 

 

Ad II. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Prowadzący obrady za pomocą elektronicznego systemu sprawdził obecnośd, 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 17 września 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. 

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 XLII 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. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków i Petycji o pracy 

międzysesyjnej. 

V. Podjecie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkaoców Skorocic. 

VI. Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Wiślica. 

VII. Podjecie uchwały w sprawie przebiegu ulicy Tysiąclecia Paostwa Polskiego na 

terenie miasta Wiślica. 

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

IX. Zamknięcie obrad. 

 

Pan Przewodniczący poprosił Pana Burmistrza o zabranie głosu: 

Burmistrz poinformował o bieżących działaniach urzędu: 

- prowadzone są nadal działania związane z szacowaniem strat,  następnie protokoły są 

wprowadzane do systemu i  zostaną przekazane do Wojewody; 

- na terenie naszej gminy pojawiła się komisja delegowana od Wojewody do szacowania strat i 

zaopiniowała  pozytywnie nasze zgłoszenia; 

- wystąpiły również straty w budynkach zarządzanych przez gminę, planowane są prace w celu 

zabezpieczenie obiektów przed kolejnymi zalaniami; 

- trwają również prace koocowe dotyczące generalnego remontu sito piaskownika w Jurkowie; 

- w najbliższym czasie zostanie dostarczone 10 pomp, które pracują w przepompowniach; 

- zostało zamówionych 10 kpl. zestawów hydrantowych, ponieważ w niektórych 

miejscowościach są one nieczynne albo ich brakuje; 

- przeprowadzono przetarg na dowóz dzieci; 

- przeprowadzono przetarg na zakup i dostarczenie autobusu przystosowanego do przewozu 

osób niepełnosprawnych; 

- procedowany jest spór pomiędzy dwoma oferentami na wykonanie oświetlenia ulicznego i z 

tego powodu nie możemy prowadzid inwestycji; 

- planujemy ogłosid przetarg na budowę DPS-u, rewitalizację Wiślicy oraz budowę biblioteki 



 

Ad. IV 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków i Petycji o 

odczytanie sprawozdania o pracy międzysesyjnej. 

 

Ad. V 

Pan Stanisław Bystrzanowski odczytał projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkaoców 

Skorocic. 

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. VI 

Pan Stanisław Bystrzanowski odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu 

dostarczania wody  i odprowadzania ścieków 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 6 do protokołu. 

 

Ad. VII 

Pan Zdzisław Kaczmarczyk odczytał projekt uchwały w sprawie przebiegu ulicy Tysiąclecia Paostwa 

Polskiego na terenie miasta 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 6 do protokołu. 

 

Ad. VIII 

Zgłaszanie interpelacji zapytao i wolnych wniosków w sprawach gminy. 



1. Radny Pan Tadeusz Nowak i podziękował za pracę wykonaną koparką w Górkach oraz 

remont drogi dojazdowej do łąk.  

Zgłosił również wniosek mieszkaoców o zapewnienie środków komunikacji, ponieważ 

nie ma żadnego połączenia.  

Pan radny podziękował pracownikom urzędu gminy za fachową obsługę  oraz 

operatorowi koparki za sumiennie wykonywaną pracę. 

2. Radny Pan Zdzisław Kaczmarczyk poprosił o wykonanie dokumentacji fotograficznej i 

wystosowad ponownie pismo do Wód Polskich wraz z załącznikami graficznymi( jak 

obecnie wygląda Maskalis). 

Radny poprosił również o koparkę do Chotla.  

Burmistrz zajął głos i podziękował za słowa uznania. Powiedział, że ma informację 

również od innych osób iż operator koparki to odpowiedni człowiek, który sumiennie 

wykonuje swoją pracę i będzie miał na uwadze kwestię jego wynagrodzenia. 

Burmistrz w odpowiedzi na wniosek mieszkaoców zgłaszany przez Radnych w sprawie 

uruchomienia transportu, poinformował, iż został złożony wniosek do Wojewody, 

który będzie dofinansowywał koszty w 90%. Została zaplanowana trasa busa, po całej 

gminie, godziny zostaną ustalone tak aby zaspokoid potrzeby mieszkaoców. Cały 

przebieg trasy został przesłany do urzędu wojewódzkiego. Realny termin uruchomienia 

trasy to 1 listopada,  

3. Radny Pan Łukasz Stojek zgłosił wniosek o oczyszczenie dalszej części rowu od str. 

Kawczyc od posesji Pana Janika w kierunku Hołudzy. 

Radny poprosił również aby klucze do świetlicy do Brzezia przekazad 

przewodniczącemu rady sołeckiej. 

 

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 zakooczono i podpisano. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

/-/mgr Jacek Gocyk 
      Protokołowała:  
    /-/    Anna Kafara 


