
 

Protokół Nr LIII/2022 

z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Wiślicy 

odbytej w dniu 28 kwietnia 2022 roku 

 

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

Sesję Rady Miejskiej rozpoczęto o godz. 09:20 a zakończono o godz.09:45 

Lista obecności stanowi załącznik nr. 1 do protokołu 

 

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

prawomocnych decyzji. 

W obradach Sesji w dniu 28 kwietnia 2022 roku uczestniczyli radni według załączonej listy obecności. 

Nieobecni: BRAK 

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 LIII 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 na lata 2022 – 

2033. 

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

VI. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w 

miejscowości Koniecmosty. 

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

VIII. Zamknięcie obrad. 

 

Burmistrz zabrał głos na temat powodów zwołania nadzwyczajnej sesji. Sesja podyktowana jest pilnymi 

zmianami w budżecie Miasta i Gminy Wiślica m.in. dotyczącymi budowy DPS-u. 

Burmistrz złożył rownież informację o pracy międzysesyjnej i poinformował, że w budowie jest szybki 

światłowód. W kilku miejscowościach już jest wykonany, natomiast w pozostałych będzie  II połowie 

roku. 

Gmina Wiślica zrealizowała bon o wartości 15000 euro w ramach wifi4EU na dostęp do bezpłatnego 

Internetu w miejscach publicznych. Mamy na terenie gminy 10 miejsc dostępowych. 

Rusza budowa DPS-u polegająca na adaptacji budynków po SUR. Od maja równolegle rusza nabór 

pensjonariuszy z terenu naszej gminy, jeśli nie będzie wystarczającej ilości chętnych (16 osób), 

odbędzie się nabór uzupełniający z całego powiatu. Całość zadania to ponad 2300 tys.zł. 

Ruszyła wymiana oświetlenia ulicznego na terenie gminy. W kilku miejscowościach m.in. w Jurkowie, 

Hołudzy i Gluzach wymieniono lampy z sodowych na ledowe. Po zakończeniu inwestycji planujemy 

wydłużenie czasu świecenia. Na jesieni planowany jest II etap, który ma polegać na dobudowie 

brakujących odcinków oświetlenia. Całość zadania opiewa na kwotę ponad 2 mln.zł. 

Burmistrz przypomniał, że pracownicy UMiG pomagają mieszkańcom w wypełnianiu wniosków o 

dopłaty bezpośrednie a także wniosków w programach „Mój Prąd” , „Czyste powietrze”, „Moja woda”. 

W urzędzie można także potwierdzić profil zaufany, dzięki któremu mieszkańcy mają możliwość 

załatwiać sprawy urzędowe przez Internet. 

Burmistrz poinformował , że wnioski z programu „Nowy Ład” miały być rozstrzygnięte w maju, ale 

termin został wydłużony, jednak jesteśmy dobrej myśli, że zostaną pozytywnie rozstrzygnięte. 

Trwa modernizacja bezpiecznego przejścia na Rynku obok banku oraz budowa biblioteki. 

 
Ad.I 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 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 V 
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. VI 
Pan Stanisław Bystrzanowski odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 
nieruchomości położonych w miejscowości Koniecmosty. 
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. VII 

Zgłaszanie interpelacji zapytań i wolnych wniosków w sprawach gminy. 

Burmistrz zaprosił wszystkich radnych oraz mieszkańców na obchody Święta Konstytucji 3 Maja 
połączony z obchodami  Dnia Strażaka, gdzie będą wspólnie śpiewane pieśni patriotyczne oraz 
odbędzie się koncert orkiestry strażackiej. 
 

Ad. VIII 

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 


