Protokół Nr XLV/2021
z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Wiślicy
odbytej w dniu 29 listopada 2021 roku

Pod przewodnictwem Pana Jacka Gocyka - Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wiślicy.
Sesję Rady Miejskiej rozpoczęto o godz. 10:00 a zakooczono o godz.11:10
Lista obecności stanowi załącznik nr. 1 do protokołu

Ad I. Otwarcie Sesji Rady Miejskiej w Wiślicy
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Jacek Gocyk otworzył XLV Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej
powitał Paostwa Radnych , Pana Burmistrza, Pana Sekretarza oraz Panią Skarbnik.

Ad II. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
Prowadzący obrady za pomocą elektronicznego systemu sprawdził obecnośd, 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 29 listopada 2021 roku uczestniczyli radni według załączonej listy obecności.
Nieobecni: Paweł Grzywna
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 XLV 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 przyjęcia wieloletniego programu współpracy Miasta i
Gminy Wiślica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalnośd pożytku publicznego w zakresie realizacji zadao publicznych gminy na lata
2022 – 2026 r.

VII.

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.
VIII.

Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia

części kosztów gospodarowania odpadami

komunalnymi w 2021r.
IX.

Podjęcie

uchwały

w

sprawie

ustalenia

diet

dla

Przewodniczącego,

Wiceprzewodniczącego oraz radnych Rady Miejskiej w Wiślicy.
X.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy
Wiślica.

XI.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i
klubów dziecięcych.

XII.

Zgłaszanie interpelacji zapytao i wolnych wniosków w sprawach gminy.

XIII.

Zamknięcie obrad.

Przewodniczący poprosił Burmistrza o zabranie głosu i podanie powodów zwołania dzisiejszej
Nadzwyczajnej Sesji oraz o złożenie sprawozdania o pracy międzysesyjnej.

Pan Burmistrz poinformował, iż podstawowym powodem zwołania Nadzwyczajnej sesji są sprawy
finansowe, związane ze zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowe jak również w budżecie gminy.
Burmistrz poinformował również o bieżących sprawach urzędu:
-Po wniesionych poprawkach ponownie rozstrzygnęliśmy przetarg na wymianę oświetlenia ulicznego;
- Zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o lokalizację celu publicznego na odbudowę
brakujących odcinków oświetlenia ulicznego;

- W miniony piątek otworzyliśmy przetarg na dostawę 2 autobusów , które gmina zamierza
sfinansowad z rezerwy ogólnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Całkowity koszt zakupu to ponad 1
mln zł. Wnioskowane dofinansowanie to kwota ponad 850 tys. zł co stanowi 80% kosztów zakupu.
- Autobus, który pozyskaliśmy z PFRONU dowozi naszą młodzież do szkół specjalnych w Busku i
Broninie.
- Realizujemy transport publiczny na terenie naszej gminy, który obejmuje wszystkie miejscowości.
Otrzymaliśmy umowę na 2 miesiące, a teraz będziemy aplikowad na kolejny już cały rok.
- Gmina Wiślica otrzymała środki w kwocie 4,8 mln. zł z Polskiego Ładu na zabezpieczenie
przeciwpowodziowe, retencyjne, renaturyzacyjne. Obecnie prowadzimy rozmowy z właścicielami
stawów, które dzierżawimy, aby je wykupid i wykorzystad jako zabezpieczenie przeciwpowodziowe.
Będziemy rozmawiad z właścicielami sąsiednich działek, aby powiększyd obszar planowanego zbiornika.
Same stawy to obszar pow. 6,5 ha powierzchni.
- Będziemy ogłaszad przetarg na odmulanie, odbudowę przepustów wzdłuż rzeki Maskalis i Nidy.
- Otrzymaliśmy kwotę 1800 tys. zł przysługującą ze wskaźnika poziomu wodociągowania i
skanalizowania gminy na gospodarkę ściekową. W tym projekcie chcemy zakupid drugą beczkę
asemizacyjną , która obsługuje ok. 500 tzw. przyzagrodówek.
- Będziemy aplikowad na kanalizację i drogi wewnętrzne gminne.
- Gmina pozyskała 160 tys. zł z programu Cyfrowa Polska. Środki te zostaną przeznaczone na sprzęt
komputerowy dla SZOZ w Wiślicy oraz budowę nowej strony internetowej wraz ze wskazaniem
najciekawszych miejsc, które warto zobaczyd na terenie naszej gminy.
- W ciągu najbliższych dni zostanie przekazany sprzęt dla Wiślickiej Spółki Wodnej tj. ciągnik o mocy
116 koni mechanicznych, przyczepa 8 tonowa, ramię i głowica.
- Rozpoczęliśmy remont garaży po przejętej Spółdzielni Usług Rolniczych.
- Trwa realizacja odbudowy i odmulania rowów melioracyjnych na terenie naszej gminy. To zadanie
będzie zakooczone do kooca roku.
- Trwa realizacja zadania pn. „Odbudowa trzech odcinków dróg popowodziowych w miejscowościach
Gluzy, Górki i Łatanice”. W Łatanicach dodatkowo będzie przeprowadzone odwodnienie drogi.
- W najbliższych dniach rozpocznie się odbudowa drogi powiatowej Gluzy- Chotel Czerwony, w której
partycypujemy w kosztach wraz ze starostwem.
- Na ukooczeniu są prace związane z odwodnieniem, budową kanału technologicznego oraz zjazdami
na drodze gminnej w miejscowości Szczytniki.
- W grudniu rozpoczną się kolejne prace odwodnieniowe w Wiślicy i będą obejmowały odprowadzenie
wody z Rynku ulicą Kościelną aż do kanału burzowego.
- Przeprowadzono prace związane z odmulaniem starorzecza w Wiślicy. Na wiosnę zostaną obsadzone
drzewa i posiana trawa.
- W grudniu planujemy ogłosid przetarg na przejście dla pieszych i oświetlenie solarne w Rynku.

- Z Funduszu Dróg Samorządowych otrzymaliśmy promesę na odbudowę drogi gminnej w miejscowości
Koniecmosty.
- 3 grudnia planowane jest uroczyste otworzenie Klubu Malucha „ Małe, aktywne Krasnoludki”.
Żłobek zacznie funkcjonowad już od 1 grudnia i będzie uczęszczad do niego 16 maluszków z terenu
naszej gminy w wieku od roku do 3 lat. Jeśli nie będzie wystarczającej liczby z terenu naszej gminy to
mamy kolejnych 16 zgłoszeo z ościennych gmin.
- Będziemy aplikowad na infrastrukturę drogową i kanalizacyjną. Oczekujemy na uruchomienie
środków dla miejscowości popegeerowskich, w naszym przypadku to dwie miejscowości w których
funkcjonowały PGR-y Górki i Gorysławice. Poziom dofinansowania to 98%.

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 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 wieloletniego programu
współpracy Miasta i Gminy Wiślica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalnośd pożytku publicznego w zakresie realizacji zadao publicznych gminy na lata
2022 – 2026 r.
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
Pan Stanisław Bystrzanowski odczytał projekt uchwały w sprawie 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 14 radnych.
Za jego przyjęciem głosowało 14 radnych i został przyjęty jednogłośnie
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Wykaz imienny z głosowania stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad. VIII
Pan Stanisław Bystrzanowski odczytał projekt uchwały w sprawie w sprawie pokrycia części kosztów
gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021r.
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 7 do protokołu.

Ad. IX
Pan Zdzisław Kaczmarczyk odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia diet dla Przewodniczącego,
Wiceprzewodniczącego oraz radnych Rady Miejskiej w Wiślicy.
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 8 do protokołu.

Ad. X
Pan Zdzisław Kaczmarczyk odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Wiślica.
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 9 do protokołu.

Ad. XI
Pan Zdzisław Kaczmarczyk odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do
rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
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 9 do protokołu.

Ad. XII
Zgłaszanie interpelacji zapytao i wolnych wniosków w sprawach gminy.

Ad. XIII
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

