
 

Protokół Nr LII/2022 

z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Wiślicy 

odbytej w dniu 7 kwietnia 2022 roku 

 

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

Sesję Rady Miejskiej rozpoczęto o godz. 13:00 a zakończono o godz.13:20 

Lista obecności stanowi załącznik nr. 1 do protokołu 

 

Ad I.  Otwarcie Sesji Rady Miejskiej w Wiślicy 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Jacek Gocyk otworzył LII Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej 

powitał Państwa Radnych, Pana Burmistrza oraz Panią Skarbnik. 

 

Ad II. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Prowadzący obrad za pomocą elektronicznego systemu sprawdził obecność, 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 7 kwietnia 2022 roku uczestniczyli radni według załączonej listy obecności. 

Nieobecni: Łukasz Cieloch 

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 14 radnych 

Głosowanie 

Za przyjęciem porządku obrad głosowało – 14 radnych 

Przeciw - 0 

Wstrzymało się – 0 

W wyniku głosowania jednogłośnie został przyjęty proponowany porządek obrad LII 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 realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2020 – 2025. 

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

2033. 

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

VII. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej w Gorysławicach. 

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

IX. Zamknięcie obrad. 

Ad. IV 

Przewodniczący zapytał czy radni mają jakieś pytania bądź uwagi do przedłożonego sprawozdania z 

realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w 

Rodzinie na lata 2020 – 2025. 

Radni nie wnieśli zastrzeżeń. 

 

Ad V 
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 4 do protokołu. 

 

Ad VI 
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 5 do protokołu. 

 



Ad. VII 
Pan Stanisław Bystrzanowski odczytał projekt uchwały w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej 
w Gorysławicach. 
 
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. VIII 

Zgłaszanie interpelacji zapytań i wolnych wniosków w sprawach gminy. 

 

Pan Burmistrz zabrał głos. Podziękował za podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Domu Pomocy 

Społecznej w Gorysławicach.  

Burmistrz poinformował, że w dniu jutrzejszym odbędzie się otwarcie ofert na budowę DPS-u oraz,  że  

w najbliższym czasie planowane jest ogłoszenie przetargu na rewitalizację Wiślicy. 

 

Burmistrz złożył życzenia wszystkim mieszkańcom z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych. 

 

1. Radny Szczerbakowa pan Stanisław Kucięba  zapytał o możliwość utylizacji płyt azbestowych, a 

także poprosił o usunięcie sterty płyt z onduliny, która leży przy drodze 771 w pobliżu 

przystanku. 

Odp. Burmistrz odpowiedział, że został złożony wniosek na usunięcie płyt azbestowych z 

terenu gminy Wiślica, który rozpatrzono pozytywnie. Natomiast płyty z onduliny  nie są 

niebezpieczne i należy je usuwać we własnym zakresie. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Jacek Gocyk złożył życzenia świąteczne radnym oraz wszystkim 

mieszkańcom gminy Wiślica. 

 

Ad. IX 

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 


