
Protokół Nr XLVIII/2021 

z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Wiślicy 

odbytej w dniu 30 grudnia 2021 roku 

 

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

Sesję Rady Miejskiej rozpoczęto o godz. 13:15 a zakooczono o godz.13:45 

Lista obecności stanowi załącznik nr. 1 do protokołu 

 

Ad I.  Otwarcie Sesji Rady Miejskiej w Wiślicy 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Jacek Gocyk otworzył XLVIII 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 30 grudnia 2021 roku uczestniczyli radni według załączonej listy obecności. 

Nieobecni: Stojek Łukasz 

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 III 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 Gminy Wiślica 

na lata 2021 – 2033.  

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

I. 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. 

II. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i   

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2022 rok.    

III. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVI/279/2021 Rady Miejskiej 

Wiślica  z dnia 13 grudnia 2021 r. o zabezpieczeniu 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”. 

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

V. Zamknięcie obrad. 

 

Przewodniczący poprosił Burmistrza o zabranie głosu i podanie powodów zwołania dzisiejszej 

Nadzwyczajnej Sesji. 

Burmistrz poinformował, że powodem zwołania dzisiejszej sesji są zmiany w budżecie i Wieloletniej 

Prognozie Finansowej  Miasta i Gminy Wiślica. 

Podpisaliśmy umowę na rozbudowę oraz dobudowę Biblioteki Miejskiej w Wiślicy. Prace mają ruszyd 

jak najszybciej i zostaną zakooczone w ciągu bieżącego roku. W sąsiedztwie biblioteki powstanie też 

posterunek policji. 

Rozstrzygnięto postępowanie przed Urzędem Zamówieo Publicznych dot. oświetlenia ulicznego. 

Wybrano droższą firmę, z którą do kooca stycznia podpiszemy umowę. Zadanie ma zostad wykonane w 

ciągu 4 miesięcy. W miesiącach jesiennych ruszą prace z dobudową brakujących odcinków oświetlenia. 

Burmistrz poinformował, że otrzymano komplet maszyn, urządzeo oraz przyczepę dla Wiślickiej Spółki 

Wodnej. 

 

 

 



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 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 6 do protokołu. 

 

Ad. VII 

Pan Stanisław Bystrzanowski odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i   Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2022 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 7 do protokołu. 

 

Ad. VIII 

Pan Zdzisław Kaczmarczyk odczytał projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVI/279/2021 

Rady Miejskiej w Wiślicy  z dnia 13 grudnia 2021 r. o zabezpieczeniu 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 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. XIII 

Zgłaszanie interpelacji zapytao i wolnych wniosków w sprawach gminy. 

W związku ze zbliżającym się koocem roku Burmistrz podziękował radnym za dobrą 

współpracę, której efektem są inwestycje prowadzone na rzecz gminy i które służą wszystkim 

mieszkaocom. 

Burmistrz złożył życzenia noworoczne wszystkim mieszkaocom. Przewodniczący Rady dołączył 

się do życzeo oraz zaprosił wszystkich mieszkaoców do przywitania Nowego Roku 2022 na 

Rynku w Wiślicy. 

 

Ad. XIV 

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 


