
 

Protokół Nr LI/2022 

z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Wiślicy 

odbytej w dniu 18 marca 2022 roku 

 

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

Sesję Rady Miejskiej rozpoczęto o godz. 09:40 a zakończono o godz.10:02 

Lista obecności stanowi załącznik nr. 1 do protokołu 

 

Ad I.  Otwarcie Sesji Rady Miejskiej w Wiślicy 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Jacek Gocyk otworzył LI 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 15 radnych na ustawowy skład 15 radnych, co stanowi quorum władne do podejmowania 

prawomocnych decyzji. 

W obradach Sesji w dniu 18 marca  2022 roku uczestniczyli radni według załączonej listy obecności. 

Nieobecni:  

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. 

Przewodniczący 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 15 radnych 

Głosowanie 

Za przyjęciem porządku obrad głosowało – 15 radnych 

Przeciw - 0 

Wstrzymało się – 0 

W wyniku głosowania jednogłośnie został przyjęty proponowany porządek obrad XXXV 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. Sprawozdanie z działalności Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych za 2021 rok. 

V. Sprawozdanie z działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiślicy 

za rok 2021.  

VI. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2021. 

VII. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 

2033 

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w  budżecie Miasta i Gminy Wiślica na 2022 rok. 

Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2023. 

IX. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2022”. 

X. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i   

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2022 rok.   

XI. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Korpus 

Wsparcia Seniorów”  na rok 2022 w Gminie  Wiślica. 

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

XIII. Zamknięcie obrad. 

 

Przed blokiem głosowań nad uchwałami głos zabrał Pan Burmistrz i poinformował iż: 

Dziś zostanie ogłoszony przetarg na budowę DPS-u w Gorysławicach.  

Przygotowywane są przetargi na budowę placu zabaw nad rzeką Nidą oraz siłowni zewnętrznych  przy 
świetlicach wiejskich w miejscach gdzie jest ich brak. Realizacja tych zadań rozpocznie się w czerwcu. 
Wartość projektu to ponad 53 tys.zł. 

Wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na budowę pracowni matematyczno-przyrodniczej w Zespole 
Szkolno Przedszkolnym w Wiślicy wraz z zakupem książek. Wartość zadania to ok.35 tys.zł. 

Niebawem zostanie ogłoszony przetarg na rewitalizację Wiślicy oraz przebudowę byłego gimnazjum na 
Dom Kultury. Prace prawdopodobnie się przesuną, gdyż  budynek po gimnazjum został wskazany na 
miejsce noclegowe dla uchodźców. 

Burmistrz poinformował, że zgłoszono do Wód Polskich zamiar inwestowania na ich urządzeniach. 
Dyrektor Sikora odpowiedziała, że cieki i urządzenia melioracyjne zostaną udostępnione, ale będzie to 
jeszcze wymagać zgody prezesa z Warszawy. Na ten moment musi zostać przygotowany plan 
funkcjonalno – użytkowy. 

Niebawem zostanie ogłoszony przetarg na budowę kolejnej nitki wodociągu w miejscowościach 
Łatanice i Skorocice. 

 



Ad. IV, V, VI 

Przewodniczący zapytał czy radni mają jakieś pytania bądź uwagi do przedłożonych sprawozdań. 

Radni nie wnieśli zastrzeżeń. 

 

Ad VII 
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 15 radnych. 

Za jego przyjęciem głosowało 15 radnych i został przyjęty jednogłośnie 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się – 0 

Wykaz imienny z głosowania stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Ad VIII 
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 15 radnych. 

Za jego przyjęciem głosowało 15 radnych i został przyjęty jednogłośnie 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się – 0 

Wykaz imienny z głosowania stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Ad. IX 
Pan Stanisław Bystrzanowski odczytał projekt uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na rok 
budżetowy 2023. 
Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 

W głosowaniu brało udział 15 radnych. 

Za jego przyjęciem głosowało 15 radnych i został przyjęty jednogłośnie 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się – 0 

Wykaz imienny z głosowania stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Ad. X 
Pan Stanisław Bystrzanowski odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2022”. 
Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 

W głosowaniu brało udział 15 radnych. 

Za jego przyjęciem głosowało 15 radnych i został przyjęty jednogłośnie 

Przeciw – 0 



Wstrzymało się – 0 

Wykaz imienny z głosowania stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Ad. XI 
Pan Zdzisław Kaczmarczyk 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 15 radnych. 

Za jego przyjęciem głosowało 15 radnych i został przyjęty jednogłośnie 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się – 0 

Wykaz imienny z głosowania stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Ad. XII 
Pan Zdzisław Kaczmarczyk odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów”  na rok 2022 w Gminie  Wiślica. 
Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 

W głosowaniu brało udział 15 radnych. 

Za jego przyjęciem głosowało 15 radnych i został przyjęty jednogłośnie 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się – 0 

Wykaz imienny z głosowania stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Ad. XIII 

Zgłaszanie interpelacji zapytań i wolnych wniosków w sprawach gminy. 

1. Radny Pan Tadeusz Nowak zgłosił że po oczyszczeniu rowów brak jest przepustów przy 

zjazdach na działki rolników. 

Burmistrz poinformował,  iż zakup kręgów na zjazdy jest w gestii właścicieli gruntów. Jeżeli 

właściciele zakupią kręgi wówczas gmina je zamontuje i zrobi przejazdy. 

Ad. XIV 

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 zakończono i podpisano. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

/-/mgr Jacek Gocyk 
      Protokołowała:  
       /-/ Anna Kafara 


