
Protokół Nr XLIX/2022 

z Sesji Rady Miejskiej w Wiślicy  

w dniu 28 stycznia 2022 roku. 

 

Sesję Rady Miejskiej rozpoczęto o godz. 09: 00 a zakończono o godz. 10:00 

W sesji brało udział 13 radnych na ustawowy skład Rady Miejskiej 15 radnych. 

Lista obecności stanowi załącznik nr. 1 do protokołu 

 

Proponowany porządek Sesji: 

I. Otwarcie Sesji Rady Miejskiej w Wiślicy. 

II. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad. 

III. Zatwierdzenie porządku obrad. 

IV. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 

V. Sprawozdania Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej o pracy międzysesyjnej. 

VI. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy o pracy międzysesyjnej. 

VII. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w 

Wiślicy na 2022 rok. 

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 

2033. 

IX. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wiślica na 2022 rok. 

X. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu 

użytkowego położonego w Wiślicy. 

XI. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/58/2019 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 

29 marca 2019r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów 

sołectw z terenu gminy Wiślica oraz przewodniczącego zarządu mieszkańców miasta Wiślica. 

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

XIII. Zamknięcie obrad. 

 

 

Ad. I  

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Jacek Gocyk otworzył XLIX Sesję Rady Miejskiej, powitał 

Państwa Radnych, Pana Burmistrza, Pana Sekretarza oraz Panią Skarbnik.  

Ad. II 

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 28 stycznia 2022 roku uczestniczyli radni według załączonej listy obecności. 

Nieobecni: Stanisław Bystrzanowski, Paweł Grzywna. 

Wykaz imienny z głosowania stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Ad. III 

Porządek obrad sesji radni otrzymali wraz z projektami uchwał do poszczególnych punktów obrad. 

Do porządku obrad nie zgłoszono uwag, wobec czego Przewodniczący 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 XLIX Sesji Rady 

Miejskiej w Wiślicy. 

Wykaz imienny z głosowania stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Ad. IV 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Jacek Gocyk powiedział, ze protokół z poprzedniej sesji znajduje 

się na sali obrad. 

Zapytał radnych czy mają zastrzeżenia do protokołu. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Został on poddany pod głosowanie.  

Obecnych podczas głosowania było 13 radnych. 

Głosowanie 

Za – 13 

Przeciw -0 

Wstrzymało się - 0 

Rada Miejska w Wiślicy jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Wiślicy. 

Wykaz imienny z głosowania stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Ad. V 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o odczytanie sprawozdań poszczególnych komisji o pracy 

międzysesyjnej. 



Przewodniczący Komisji Finansowo – Budżetowej Pan Stanisław Kucięba odczytał 

sprawozdanie Komisji o pracy międzysesyjnej. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Łukasz Cieloch odczytał sprawozdanie Komisji o pracy 

międzysesyjnej. 

Przewodniczący Komisji Oświaty Pan Stanisław Kochański odczytał sprawozdanie  

Komisji o pracy międzysesyjnej. 

 Przewodniczący Komisji skarg, wniosków i petycji Pan Tadeusz Nowak odczytał 

sprawozdanie Komisji o pracy międzysesyjnej. 

Radni przyjęli przedłożone sprawozdania. 

 

Ad. VI 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Pana Burmistrza o złożenie sprawozdania o pracy 

międzysesyjnej. 

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica zabrał głos, i powiedział, że praca Urzędu Miasta i Gminy  

w okresie międzysesyjnym skupiła się na następujących sprawach: 

- został rozstrzygnięty przetarg na przewóz odpadów komunalnych z terenu naszej gminy. Niestety 

będziemy zmuszeni do podniesienia opłat. Burmistrz przypomniał, że dotychczasowe ceny były 

najniższe w naszym regionie. Prawdopodobnie w marcu będą musiały zostać podniesione; 

- rozstrzygnięty został przetarg na dostawę dwóch autobusów jakie gmina zamierza zakupić z 

dofinansowaniem z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w wysokości 80%. Gmina musi zabezpieczyć 

20 % środków przeznaczonych na ten cel. Całość inwestycji to ponad 1mln. 100 tys.zł.; 

-  w najbliższych dniach zostanie podpisana umowa z wykonawcą na wymianę oświetlenia ulicznego z 

której wynika, że w ciągu 4 miesięcy zadanie to będzie ukończone. Koszt inwestycji to 1mln. 800 tys. 

zł. Cały czas trwają prace związane w wykonaniem dokumentacji na dobudowę brakujących 

odcinków oświetlenia, a jesienią planujemy ogłoszenie przetargu na to zadanie; 

- ruszyły prace związane z modernizacją biblioteki, która będzie się znajdowała w budynku gdzie 

obecnie odbywają się m.in. sesje rady miejskiej. W ciągu bieżącego roku to zadanie ma być 

ukończone; 

-przygotowujemy się do przetargu na budowę DPS-u w Gorysławicach a także termomodernizację 

budynków nad rzeką Nidą wraz z modernizacją najbliższego otoczenia oraz na rewitalizację Wiślicy, 

która obejmuje grodzisko, tereny nad Nidą oraz plac Króla Kazimierza; 

- kolejnym projektem, który zamierzamy realizować to modernizacja Gminnego Centrum Kultury w 

budynku dawnego gimnazjum; 

- do kwietnia musimy ogłosić przetargi związane z wieloletnim zadaniem dotyczącym zabezpieczeń 

przeciwpowodziowych. Na to zadanie otrzymaliśmy dofinansowanie rządowe. Całkowity koszt 



zadania to 4mln. 800 tys. zł. Burmistrz poprosił radnych, aby jak najszybciej zgłosili potrzeby w tym 

zakresie do referatu inwestycyjnego; 

- Burmistrz poinformował, że realizujemy zadanie pn. Transport publiczny z czego mieszkańcy są 

bardzo zadowoleni; 

- zakupiliśmy z budżetu własnego 2 pługi hydrauliczne oraz 2 piaskarki do mieszanki solno -

piachowej o poj.850 litrów każda jako wyposażenie dwóch nowych ciągników. Oba sprzęty 

wykorzystywane są do zimowego utrzymania dróg gminnych co pozwoli na  duże oszczędności; 

- przygotowujemy się do przetargów  z Polskiego Ładu m.in. dla gmin popegeerowskich. Pozwoli to 

na poprawę sieci dróg w naszej gminie jak również będziemy składać wniosek na instytucje Kultury, 

stadion i kanalizacje. 

 

Ad. VII 

Pan Zdzisław Kaczmarczyk odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałych 

Komisji Rady Miejskiej w Wiślicy 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 5 do protokołu. 

 

Ad VIII 

Przed odczytaniem projektu poniższej uchwały skarbnik gminy pani Halina Sokołowska odczytała 

uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie prognozy 

finansowej Miasta i Gminy Wiślica na lata 2022-2033 a następnie odczytała projekt uchwały w 

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wiślica  na lata 2022 – 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 6 do protokołu. 

 

Ad. IX 

Przed odczytaniem uchwały głos zabrał Burmistrz i podkreślił, iż jest to budżet historyczny, ponieważ 

opiewa on na kwotę ponad 38 mln zł. Burmistrz zapewnił radnych i mieszkańców iż budżet ten 



zabezpiecza wszystkie niezbędne potrzeby do funkcjonowania gminy jak i jednostek. Budżet jest 

wysoki, ponieważ prowadzimy bardzo dużo inwestycji, a zapewne pojawią się nowe projekty, w 

których będziemy aplikować o nowe środki. Burmistrz podkreślił, że przygotowanie tego budżetu to 

nie łatwa sprawa, dlatego podziękował radnym, pracownikom urzędu a zwłaszcza Pani Skarbnik 

Halinie Sokołowskiej, która od kilku miesięcy pracuje nad nim, kierownikowi referatu 

inwestycyjnego, który pracuje nad realizacją projektów oraz sekretarzowi i Markowi Gawłowi, którzy 

odpowiadają za przetargi. 

Na zakończenie Burmistrz poprosił aby uwzględnić wszystkie przedstawione argumenty i uchwalić 

proponowany projekt budżetu. 

 

Pani Halina Sokołowska odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały 

budżetowej Miasta i Gminy Wiślica a następnie odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia 

budżetu Miasta i Gminy Wiślica 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 7 do protokołu. 

 

Ad. X 

Pan Zdzisław Kaczmarczyk odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 

umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Wiślicy. 

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. XI 

Pan Zdzisław Kaczmarczyk odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/58/2019 Rady 

Miejskiej w Wiślicy z dnia 29 marca 2019r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla 

sołtysów sołectw z terenu gminy Wiślica oraz przewodniczącego zarządu mieszkańców miasta Wiślica. 

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 

 

 

Ad. XII 

Zgłaszanie interpelacji zapytań i wolnych wniosków w sprawach gminy. 

Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś z Państwa radnych bądź obecnych chciałby zabrać głos. 

Głos zabrał radny Górek Pan Tadeusz Nowak, który podziękował w imieniu mieszkańców za prace 

wykonane w miejscowości Górki w 2021 roku  tj. odmulanie rowów, położenie nowego asfaltu na 

długości 1 km 200m. Podziękował również kierownikowi referatu inwestycyjnego Panu Waldemarowi 

Błachutowi oraz Panu Andrzejowi Siemieńcowi, którzy przyczyniają się do poprawy jakości życia 

mieszkańców. 

Pan Burmistrz podziękował za jednogłośne uchwalenie budżetu na rok 2022. Wspomniał również o 

tym, że na początku kadencji zadłużenie gminy sięgało kwoty 13 mln. 900 tys. zł. Na koniec 2021 

roku (po 3 latach) zadłużenie sięga 12 mln. 400 tys. zł. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem 

chcielibyśmy, aby na koniec 2022 roku zadłużenie spadło do 11 mln. 900 tys zł.  

Burmistrz poinformował, że w związku z nasileniem pandemii i wprowadzonymi ograniczeniami 

urząd gminy pracuje, tylko z tą zmianą że mieszkańcy wpuszczani są pojedynczo. Natomiast 

odwołane zostały zebrania walne w jednostkach OSP ze względu na obecną sytuację 

epidemiologiczną. Kiedy sytuacja się poprawi na pewno zostaną zorganizowane spotkania z 

mieszkańcami. 

Ad. XVIII 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wiślicy Pan Jacek Gocyk zamknął obrady Sesji. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.   

Przewodniczący Rady Miejskiej 

            mgr Jacek Gocyk 

    Protokołowała:  

   

   Anna Kafara 


