
 

Protokół Nr LV/2022 

z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Wiślicy 

odbytej w dniu 8 czerwca 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 14 radnych na ustawowy skład 14 radnych, co stanowi quorum władne do podejmowania 

prawomocnych decyzji. 

W obradach Sesji w dniu 8 czerwca  2022 roku uczestniczyli radni według załączonej listy obecności. 

Nieobecni:  Łukasz Stojek 

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 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 uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla 

Gminy Wiślica na lata 2022—2024. 

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

VIII. Zamknięcie obrad. 

 

Burmistrz zabrał głos na temat powodów zwołania nadzwyczajnej sesji.  

Burmistrz poinformował, że powodem zwołania sesji jest wprowadzenie Wieloletniego Planu 
Inwestycyjnego. 

Pozytywnie został rozstrzygnięty wniosek na realizację kanalizacji w miejscowości Szczytniki , ale także 
wodociągu w Skorocicach Nowa Wieś. W związku z tym zadania te muszą się znaleźć w planie 
inwestycyjnym. 

Otrzymaliśmy dofinansowanie z Polskiego Ładu w kwocie 9mln 957 tys. zł z przeznaczeniem na sieć 
kanalizacyjną i budowę oczyszczalni ścieków w Szczytnikach, na budowę dróg gminnych, 
wewnętrznych i dojazdowych do pól. Kwota to prawie 7mln zł. 

Otrzymaliśmy środki na dofinansowanie zadania pn. „Budowa stadionu w Wiślicy oraz na remont 
świetlic w Chotlu Czerwonym i Brzeziu. 

Czekamy na rozstrzygnięcie Polskiego Ładu PGR, które chcemy przeznaczyć na drogi oraz obiekty 
kulturalne w Gorysławicach i Górkach. 

 
 
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 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 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 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. VI 
Pan Stanisław Bystrzanowski odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu 
Inwestycyjnego dla Gminy 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 6 do protokołu. 

 

Ad. VII 

Zgłaszanie interpelacji zapytań i wolnych wniosków w sprawach gminy. 

Burmistrz zabrał głos i w uzupełnieniu do swojej wcześniejszej wypowiedzi dodał, że na realizację 
kanalizacji w miejscowości Szczytniki otrzymaliśmy ok.4 mln zł z Urzędu Marszałkowskiego. 

Burmistrz poinformował, że  12 czerwca będą zorganizowane ćwiczenia taktyczno-bojowe na naszych 
terenach nad Nidą jednostek OSP z terenu naszej gminy i zaprosił radnych, sołtysów oraz wszystkich 
mieszkańców na to wydarzenie. Przy tej okazji zaplanowano poświęcenie nowo nabytych 3 autobusów. 
Swoją obecność zapowiedział również minister Cieślak, będzie też Komendant Powiatowy Policji oraz 
straży pożarnej.  
Gmina pozyskała kolejny samochód lekki marki Land Rover, który będzie na stanie OSP Kobylniki. 
 
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 


