
Protokół Nr L/2022 

z Sesji Rady Miejskiej w Wiślicy  

w dniu 25 lutego 2022 roku. 

 

Sesję Rady Miejskiej rozpoczęto o godz. 09: 00 a zakończono o godz. 11:00 

W sesji brało udział 14 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  uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na 

2022 rok. 

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

na lata 2022 – 2033. 

IX. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w  budżecie Miasta i Gminy Wiślica na 

2022 rok. 

X. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i realizacji 3-letniego 

Gminnego Programu Wspierania Rodziny w gminie Wiślica na lata 2022-

2024. 

XI. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu 

w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia 

regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki  i soboty 

przez rolników i ich domowników. 



XII. Podjęcie uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Miasta i Gminy 

Wiślica. 

XIII. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla 

członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wiślica. 

XIV. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Wiślicy. 

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

XVI. Zamknięcie obrad. 

 

Ad. I  

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Jacek Gocyk otworzył L 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 14 radnych na ustawowy skład 14 radnych, co stanowi quorum 

władne do podejmowania prawomocnych decyzji. 

W obradach Sesji w dniu 25 lutego 2022 roku uczestniczyli radni według załączonej listy 

obecności. 

Nieobecni: Stanisław Bystrzanowski 

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 14 radnych 

Głosowanie 

Za przyjęciem porządku obrad głosowało – 14 radnych 



Przeciw - 0 

Wstrzymało się – 0 

W wyniku głosowania jednogłośnie został przyjęty proponowany porządek obrad L 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 14 radnych. 

Głosowanie 

Za – 14 

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: 

- została podpisana umowa na wymianę oświetlenia ulicznego z sodowego na ledowe. 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zadania w ciągu 4 miesięcy, a wartość to 
1mln 800 tys zł. Wymiana ta wygeneruje duże oszczędności. Planowane jest wydłużenie 
czasu świecenia o co wnioskowali mieszkańcy; 

- trwają prace związane z modernizacją biblioteki miejskiej. Wartość zadania to 2,5 mln. 
zł. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to wrzesień tego roku; 

- gmina uzyskała środki w kwocie 850 000zł od Prezesa Rady Ministrów na zakup 2 
autobusów. Koszt  zakupu to ok.1 100 tys.zł. Autobusy dziś dotrą do Wiślicy i będą 
wykorzystywane w transporcie lokalnym; 

- gmina Wiślica pozyskała środki z Funduszu Dróg Samorządowych na modernizację drogi 
w miejscowości Koniecmosty wraz z odwodnieniem i korytami betonowymi. Wartość 
zadania to ponad 200 tys. zł.; 

- nasza gmina pozyskała dofinansowanie od Ministerstwa Oświaty w kwocie 86 400zł na 
Laboratoria Przyszłości”. Wspólnie z dyrekcją organizujemy pracownie warsztatowe dla 
uczniów; 

- Burmistrz poinformował, że pracownik gminy został oddelegowany na szkolenie z 
obsługi nowo utrzymanego sprzętu m.in. głowicy koszącej. Itd.; 

- 28 lutego planowane jest ogłoszenie przetargu na budowę Domu Pomocy Społecznej 
wraz z modernizacją budynków nad Nidą. Wartość zadania to ponad 3 mln. zł.; 

- do końca marca planowane jest ogłoszenie przetargu na rewitalizację Wiślicy. Wartość 
zadania to 6 mln.200 tys.zł. W tym samym terminie zamierzamy ogłosić przetarg 
związany z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym. Zadanie będzie wykonane na 
zasadzie zaprojektuj-wybuduj. Wartość zadania to 4 mln.200 tys. zł.; 



- na przełomie marca i kwietnia planujemy przetarg na budowę wodociągu w 
Skorocicach i Łatanicach. Wartość zadania 280 tys. zł.; 

- na wiosnę zostanie ogłoszony przetarg na budowę siłowni zewnętrznych w 
miejscowościach gdzie jeszcze nie powstały oraz na plac zabaw nad rzeką Nidą; 

- na terenie naszej gminy trwa podwieszanie szybkiego Internetu. Szybki Internet będzie 
działał na terenie 85% naszych miejscowości. Inwestorem jest Ministerstwo Cyfryzacji, 
wykonawcą firma Nexera. 

 

Ad. VII 

Pan Zdzisław Kaczmarczyk odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu 

pracy Rady Miejskiej 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 5 do protokołu. 

 

Ad VIII 

Pani Halina Sokołowska odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej na lata 2022 – 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 6 do protokołu. 

 

Ad. IX 

Pani Halina Sokołowska odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w  budżecie Miasta i 

Gminy Wiślica 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. X 

Pan Zdzisław Kaczmarczyk odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia i realizacji 

3-letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny w gminie Wiślica na lata 2022-2024. 

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. XI 

Pan Zdzisław Kaczmarczyk odczytał projekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do 

prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz 

wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki  i soboty 

przez rolników i ich domowników. 

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 

Pan Zdzisław Kaczmarczyk odczytał projekt uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie 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 10 do protokołu. 

 

Ad. XIII 

Pan Zdzisław Kaczmarczyk odczytał projekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do 

prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz 

wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki  i soboty 

przez rolników i ich domowników. 

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 11 do protokołu. 

Ad. XIV 

Pan Zdzisław Kaczmarczyk odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w statucie Gminnej 

Biblioteki Publicznej 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 12 do protokołu. 

 

 

 

 



Ad. XV 

Zgłaszanie interpelacji zapytań i wolnych wniosków w sprawach gminy. 

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

głos. 

Burmistrz zabrał głos i w uzupełnieniu do sprawozdania o pracy sesyjnej  poinformował, 
że w marcu będą kontynuowane zebrania strażackie. Druhowie-seniorowie będą 
informowani o dodatku do emerytur. 

W kwietniu planowane jest przeprowadzenie zebrań wyborczych na sołtysów w Górkach 
oraz Brzeziu. 

Z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet Burmistrz złożył wszytki paniom serdeczne życzenia. 

Wnioski kierowane do Radnego Powiatowego: 

1. Radna Pani Danuta Grigo zawnioskowała o odmulenie rowów w Skorocicach. 
2. Radny Pan Stanisław Kucięba zapytał czy jest planowana przebudowa drogi ze 

Szczerbakowa przez Szczytniki do Sępichowa. 
3. Ranny Pan Łukasz Stojek zawnioskował o remont drogi z Hołudzy w stronę 

Kawczyc. 
4. Radny Pan Grzegorz Przęzak poprosił o odmulenie rowu od Maskalisu w kierunku 

lasu, zapytał również o odśnieżanie drogi w stronę Sępichowa. 
5. Radny Pan Dawid Błaszczyk zapytał czy planowana jest modernizacja drogi 

Łatanice Skorocice. 

Radny powiatowy Pan Stanisław Krzak poinformował iż wszystkie wnioski zgłaszane 
przez Radnych zostaną przekazane na radę powiatu. 

Ad. XVIII 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wiślicy Pan Jacek Gocyk podziękował wszystkim za 

udział oraz zamknął obrady Sesji. 

Na tym protokół zakończono i podpisano.   

Przewodniczący Rady Miejskiej 

       /-/mgr Jacek Gocyk 

    Protokołowała:  
   
   /-/Anna Kafara 


