
Protokół Nr XLVI/2021 

z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Wiślicy 

odbytej w dniu 13 grudnia 2021 roku 

 

Pod przewodnictwem Pana Stanisława Bystrzanowskiego – Zastępcy 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 
 
Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Pan Stanisław Bystrzanowski otworzył XLVI 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 13 radnych na ustawowy skład 15 radnych, co stanowi quorum władne do podejmowania 

prawomocnych decyzji. 

W obradach Sesji w dniu 13 grudnia 2021 roku uczestniczyli radni według załączonej listy obecności. 

Nieobecni: Jacek Gocyk, 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. 

Pan Stanisław Bystrzanowski – Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej zapytał czy ktoś ma uwagi bądź 

propozycje, co do proponowanego porządku obrad. 

Do porządku obrad nie zgłoszono uwag, wobec czego Z-ca Przewodniczącego 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 XLVI 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. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych na 2022 rok. 

VII. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

na 2022 rok. 

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako 

podstawa do obliczenia podatku rolnego w 2022 roku. 

IX. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. 

X. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji publicznego transportu drogowego na terenie 

gminy Wiślica w 2022 r. 

XI. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na 2022 r. jako 

wkładu własnego na realizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności 

publicznej w ramach  „Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze 

użyteczności publicznej”. 

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

XIII. Zamknięcie obrad. 

 

Z-ca Przewodniczącego poprosił Burmistrza o zabranie głosu i podanie powodów zwołania dzisiejszej 

Nadzwyczajnej Sesji. 

Burmistrz wyjaśnił, że powodem zwołania Nadzwyczajnej sesji są zmiany w budżecie oraz Wieloletniej 
prognozie Finansowej. 

Burmistrz  poinformował, że obecnie dostarczany jest sprzęt do Wiślickiej Spółki Wodnej. 

Prowadzony jest remont garaży po byłej Spółdzielni Usług Rolniczych. 

16 grudnia zostanie otwarty przetarg  na budowę biblioteki. 

Burmistrz wyjaśnił, że jest to sesja podatkowa i  samorząd widząc problemy związane z kryzysem w 
rolnictwie, sytuacją pandemiczną a także powodzią , która miała miejsce w sierpniu, obniża stawkę 
żyta ustaloną przez prezesa GUS. W ten sposób chcemy pomóc w pewnym stopniu naszym rolnikom. 
Zwalniamy również z podatku od nieruchomości naszych  mieszkańców.  



Burmistrz poinformował, że będzie rozważana nowa  stawka za śmieci. Na razie czekamy na 
rozstrzygnięcie przetargu. Stawka zapewne się zwiększy. Póki co mamy najniższą w regionie. 

 

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 Zdzisław Kaczmarczyk odczytał projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku 

od środków transportowych na 2022 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 6 do protokołu. 

 

Ad. VII 

Pan Zdzisław Kaczmarczyk odczytał projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku 

od nieruchomości na 2022 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 10 do protokołu. 

 

Ad. VIII 

Pan Zdzisław Kaczmarczyk odczytał projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta 

przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego w 2022 roku. 

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 7 do protokołu. 

 

Ad. IX 

Pan Zdzisław Kaczmarczyk odczytał projekt uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. 

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 8 do protokołu. 

 

Ad. X 

Pan Zdzisław Kaczmarczyk odczytał projekt uchwały w sprawie organizacji publicznego transportu 

drogowego na terenie gminy Wiślica w 2022 r. 

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 9 do protokołu. 



 

Ad. XI 

Pan Zdzisław Kaczmarczyk odczytał projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych 

na 2022 r. 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 9 do protokołu. 

 

Ad. XII 

Zgłaszanie interpelacji zapytań i wolnych wniosków w sprawach gminy. 

Głos zabrał burmistrz i poinformował, że spór pomiędzy oferentami  dot. wymiany oświetlenia w 
naszej gminie trwa nadal. 14 grudnia przed Urzędem Zamówień Publicznych w Warszawie odbędzie się 
być może ostateczne rozstrzygnięcie, w którym wezmą udział nasi pracownicy. Mamy nadzieję, że 
sprawa ta zostanie ostatecznie rozstrzygnięta i gmina będzie mogła przystąpić do wymiany oświetlenia 
z sodowego na ledowe. 

Burmistrz przypomniał o przypadającej na dziś 40 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Powstał 
wtedy wielomilionowy ruch solidarności, który dał impuls do przyszłych zmian, abyśmy w efekcie stali 
się wolnym krajem. IPN organizuje akcję „Zapalmy światło wolności”, burmistrz zachęcił mieszkańców 
do przyłączenia się do niej. 

Na koniec burmistrz złożył życzenia świąteczne mieszkańcom i samorządowcom. 

 

Ad. XIII 

Zamknięcie obrad. 

W związku z brakiem wniosków Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej Pan Stanisław Bystrzanowski 

stwierdził, że porządek obrad został w całości wyczerpany i zamknął Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej 

w Wiślicy. 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej 
          /-/Stanisław Bystrzanowski 

      Protokołowała:  

        /-/Anna Błachut 


