
Protokół Nr XXXVIII/2021 

z absolutoryjnej Sesji Rady Miejskiej w Wiślicy 

odbytej w dniu 24 czerwca 2021 roku 

 

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

Sesję Rady Miejskiej rozpoczęto o godz. 09:00 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 XXXVIII Sesję Rady Miejskiej powitał 

Państwa Radnych , Pana Burmistrza, Pana Sekretarza 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 24 czerwca 2021 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 XXXVII 

Nadzwyczajnej 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. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 

V. Sprawozdania Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej o pracy międzysesyjnej. 

VI. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy o pracy międzysesyjnej. 

VII. Przedstawienie raportu o stanie gminy za 2020 rok. 

VIII.  Debata nad raportem o stanie gminy za 2020 rok. 

IX. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Miasta 

i Gminy Wiślica. 

X. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Wiślica za 2020 rok. 

XI. Opinia RIO o sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2020 rok. 

XII. Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiślica. 

XIII. Odczytanie uchwały składu Orzekającego RIO w Kielcach opiniującego wniosek 

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wiślicy w sprawie udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Miasta i Gminy za 2020 rok. 

XIV. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Wiślica za 2020 rok. 

XV. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy 

Wiślica z wykonania budżetu gminy za 2020 rok. 

XVI. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Wiślica na lata 2021 – 2033.  

XVII. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiślica na 2021 r. 

XVIII. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu. 

XIX. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXVI/222/2021 

Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 30.04.2021r. w sprawie wyrażenia zgody na 

utworzenie i przystąpienie Gminy Wiślica do Buskiego Klastra Energii. 

XX. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia żłobka/klubu 

malucha na terenie Gminy Wiślica. 

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

w Wiślicy. 

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

w Gorysławicach. 

XXIII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Gminę Wiślica 

darowizny nieruchomości położonej w Wiślicy. 



XXIV. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w 

Górkach. 

XXV. Podjecie uchwały w sprawie zaliczenia ul. Batalionów Chłopskich, ul. Złotej, ul. 

Jasnej, ul. Rynek oraz ul. Targowej   do kategorii dróg gminnych na terenie gminy 

Wiślica. 

XXVI. Podjecie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku 

energetycznego. 

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

XXVIII. Zamknięcie obrad. 

 

 

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 protokółu. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Został on poddany pod głosowanie.  

Obecnych podczas głosowania było 15 radnych. 

Głosowanie 

Za – 15 

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 Burmistrza o złożenie sprawozdania o pracy międzysesyjnej. 

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica zabrał głos i złożył ustne sprawozdanie o pracy międzysesyjnej.  

Praca Urzędu Miasta i Gminy w ostatnim okresie skupiła się na następujących sprawach: 

- dzięki pomocy posła Krzysztofa Lipca - naszego honorowego obywatela pozyskaliśmy kolejny  

ciężki samochód  ratowniczo-gaśniczy marki MAN, który jest w bardzo dobrym stanie technicznym. 

Został on przekazany jednostce OSP Wiślica  i będzie służył strażakom podnosząc ich gotowość 

bojową; 

- zostało podpisane wstępne porozumienie w sprawie prowadzenia żłobka w naszej gminie, które 

będzie się mieściło w lokalu należącym do gminy po byłym przedszkolu. Wkładem własnym w ten 

projekt będzie lokal, który udostępnimy bezpłatnie  oraz wyżywienie. Burmistrz poinformował, iż na 

chwilę obecną nie został uruchomiony program pomocowy na budowę tego typu instytucji, a gmina 

nie udźwignie kosztów finansowych związanych z budową lub adaptacją pomieszczeń na 

uruchomienie i funkcjonowanie żłobka; 

- wpłynęła petycja od mieszkańców Skorocic, których posesje są usytuowane na wzniesieniu i z tego 

powodu w porze letniej maja problemy z ciśnieniem wody. Burmistrz poinformował iż został 

dokonany przeglądu urządzeń przez fachowców i wymieniono pompy i falowniki przez co udało się 

doraźnie poprawić ciśnienie. W przyszłości nastąpi modernizacja ujęcia wody wraz z przesyłem na 

którą mamy zabezpieczone środki; 

- zostało wystosowane pismo do zarządcy remontowanej drogi wojewódzkiej nr 77 o uregulowanie 

stosunków wodnych, ponieważ wnioskowali o to  mieszkańcy Szczerbakowa. Mamy ustne 

zapewnienia od zarządcy, że przy posesjach przy których będzie to możliwe powstaną rowy natomiast 

w pozostałych wykonane zostaną koryta do odwodnienia; 

- Burmistrz poinformował iż wszystkie wnioski i interpelacje radnych bądź sołtysów zgłaszane na 

sesji czy też bezpośrednio w urzędzie są publikowane w BIP, wraz z odpowiedziami; 

- zostały złożone niezbędne dokumenty w Starostwie do wydania decyzji na budowę DPS-u; 

- przygotowywany jest przetarg na budowę odcinka wodociągu relacji Skorocice-Łatanice; 

- podpisana została umowa na rewitalizację Wiślicy. Obecnie trwa przygotowanie dokumentacji 

przetargowej; 

- Burmistrz zaprosił wszystkich obecnych oraz mieszkańców na zawody strażackie, które odbędą się 

18 lipca na stadionie sportowym; 

 

Ad. VII 

Przedstawienie raportu o stanie gminy za 2020 rok 

Przewodniczący Rady Pan Jacek Gocyk poinformował, iż na sesji poprzedniej Burmistrz przedstawił 

oraz omówił raport, który następne był przedmiotem analizy podczas stałych komisji rady, raport jest 

również zamieszczony na stronie internetowej urzędu gminy wraz z formularzem zgłoszeniowym do 

wzięcia udziału w debacie, każdy z radnych otrzymał raport w wersji papierowej, więc nie zachodzi 

potrzeba ponownego przedstawiania. 



 

Ad VIII 

Debata nad raportem o stanie gminy na 2020 rok. 

Przewodniczący Rady Pan Jacek Gocyk poinformował, że zgodnie z ustawą w debacie mogą brać 

mieszkańcy gminy Wiślica, którzy uprzednio złożyli pisemne zgłoszenie do Przewodnicząco Rady 

Miejskiej poparte podpisami, co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do 

udziału w debacie. 

Do dnia dzisiejszego nie wpłynęło żadne zgłoszenie do wzięcia udziału w debacie. 

Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś z Państwa radnych ma pytania, uwagi lub chce zabrać głos 

odnośnie przedłożonego raportu. 

Radni pytań i uwag nie wnosili. 

 

Ad. IX 

Pan Przewodniczący Jacek Gocyk odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla 

Burmistrza Miasta i Gminy 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 5 do protokołu. 

 

Ad. X 

Przewodniczący Rady Pan Jacek Gocyk poinformował, iż sprawozdanie z wykonania budżetu 

otrzymali Państwo Radni w marcu było ono przedmiotem analizy na stałych komisjach i nie zachodzi 

potrzeba ponownego omawiania. 

 

Ad. XI 

Pani Halina Sokołowska odczytała opinię RIO o sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2020 rok. 

 

Ad. XII 

Przewodniczący komisji rewizyjnej Pan Łukasz Cieloch odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej w 

sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiślica. 

 

Ad. XIII 

Pani Halina Sokołowska - skarbnik UMiG odczytała uchwałę składu Orzekającego RIO w Kielcach 

opiniującego wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wiślicy w sprawie udzielenia 

absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy za 2020 rok. 



 

Ad. XIV 

Pan Halina Sokołowska odczytała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Wiślica za 2020 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 6 do protokołu. 

 

Ad. XV 

Pani Jacek Gocyk odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i 

Gminy Wiślica z wykonania budżetu gminy za 2020 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 7 do protokołu. 

 

 

Ad. XVI 

Pani Halina Sokołowska odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Wiślica na lata 2021 – 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 8 do protokołu. 

 

Ad. XVII 

Pani Halina Sokołowska odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiślica na 

2021 r. 

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. XVIII 

Przed odczytaniem uchwały Burmistrz poinformował, iż poniższa uchwała dotyczy przekazania przez 

gminę kwoty 35 tys. zł na budowę drogi Łatanice-Hołudza co stanowi 10% kosztów inwestycji. 

Pani Halina Sokołowska odczytała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Buskiemu. 

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 10 do protokołu. 

 

Ad. XIX 

Pan Stanisław Bystrzanowski odczytał projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr 

XXXVI/222/2021 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 30.04.2021r. w sprawie wyrażenia zgody na 

utworzenie i przystąpienie Gminy Wiślica do Buskiego Klastra Energii. 

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 11 do protokołu. 

 

Ad. XX 

Burmistrz zajął głos i poinformował, iż gmina przekaże nieodpłatnie budynek oraz zapewni 

wyżywienie dzieciom. Będzie to stanowiło kwotę około 220 zł dofinansowania na dziecko. 

Pan Stanisław Bystrzanowski odczytał projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej 

utworzenia żłobka/klubu malucha na terenie Gminy 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 12 do protokołu. 



 

Ad. XXI 

Pan Stanisław Bystrzanowski odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 

nieruchomości położonych w Wiślicy. 

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 13 do protokołu. 

 

Ad. XXII 

Pan Stanisław Bystrzanowski odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 

nieruchomości położonych w Gorysławicach. 

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 14 do protokołu. 

 

Ad. XXIII 

Pan Stanisław Bystrzanowski odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie 

przez Gminę Wiślica darowizny nieruchomości położonej w Wiślicy. 

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 15 do protokołu. 

 

Ad. XXIV 

Pan Zdzisław Kaczmarczyk odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości położonej w Górkach. 

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 16 do protokołu. 

 

Ad. XXV 

Pan Zdzisław Kaczmarczyk odczytał projekt uchwały w sprawie zaliczenia ul. Batalionów 

Chłopskich, ul. Złotej, ul. Jasnej, ul. Rynek oraz ul. Targowej   do kategorii dróg gminnych na terenie 

gminy 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 17 do protokołu. 

 

Ad. XXVI 

Pan Zdzisław Kaczmarczyk odczytał projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę 

dodatku energetycznego. 

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 18 do protokołu. 

 

Ad. XXVII 

Zgłaszanie interpelacji zapytań i wolnych wniosków w sprawach gminy. 

BRAK 

 

Ad. XXVIII 

W związku z tym, że nikt nie zgłosił żadnych wniosków/uwag Przewodniczący Rady Miejskiej w 

Wiślicy Pan Jacek Gocyk zamknął obrady Sesji. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.   

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

/-/mgr Jacek Gocyk 

   Protokołowała:  
/-/Anna Kafara 


