
 

Protokół Nr XL/2021 

z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Wiślicy 

odbytej w dniu 16 sierpnia 2021 roku 

 

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

Sesję Rady Miejskiej rozpoczęto o godz. 09:00 a zakończono o godz.10:10 

Lista obecności stanowi załącznik nr. 1 do protokołu 

 

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

powitał Państwa Radnych oraz Pana Burmistrza. 

 

Ad II. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Prowadzący obrady 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 16 sierpnia 2021 roku uczestniczyli radni według załączonej listy obecności. 

Nieobecni: Krzysztof  Malara 

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. 

Pan Jacek Gocyk – Przewodniczący Rady Miejskiej 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 XLSesji 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. Informacja na temat złożonych w 2021r. oświadczeń majątkowych za 2020 rok. 

V. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Wiślica. 

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

VII. Zamknięcie obrad. 

Przewodniczący Rady poprosił Burmistrza o podanie powodu zwołania sesji nadzwyczajnej. 

Głos zabrał Burmistrz i poinformował iż dzisiejsza sesja podyktowana jest koniecznością dokonania 
zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników oświaty. W przepisach zniknął dodatek 
mieszkaniowy oraz osoba doradcy metodycznego. Dlatego regulamin trzeba dostosować do nowych 
przepisów. Wprowadzamy zmiany dotyczące wynagrodzeń, dodatków funkcyjnych. 

Burmistrz podziękował radnym, którzy wzięli udział we mszy świętej w intencji za dobre plony i 
oddalenie złych zjawisk atmosferycznych, które nawiedziły naszą gminę. Burmistrz poinformował że 
jeżeli pogoda będzie sprzyjająca to  we wrześniu zorganizujemy  festyn rodzinny . Wiemy, że niektórzy 
nie zbiorą plonów , dlatego solidaryzujemy się z nimi. 

Burmistrz poinformował, że dzisiejszy dzień jest ostatnim jeśli chodzi o składanie wniosków o 
szacowanie strat w wyniku nawalnych deszczy. Mamy na terenie 1170 gospodarstw. Wydano ok. 800 
wniosków. O straty ubiega się ok. 700 gospodarstw. Od przyszłego tygodnia  w teren ruszają komisje. 
Będzie ich 8. Powołana zostanie też specjalna komisja do szacowania strat w budownictwie, która 
będzie wzbogacona o specjalistę w tym zakresie. 

 

Ad. IV. 

Informacja na temat złożonych przez radnych w 2021r. oświadczeń majątkowych za 2020 rok. 

Przewodniczący Rady poprosił Pana Sekretarza o złożenie informacji. 

Działając na podstawie art. 24h ust. 6 i 12 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie informuję, iż wszystkie 

osoby zobowiązane do złożenia oświadczenia majątkowego tj. Pan Burmistrz, Pan Przewodniczący 

złożył w ustawowym terminie oświadczenia majątkowe do Wojewody Świętokrzyskiego, w złożonych 

oświadczeniach nie stwierdzono przesłanek wskazujących na świadome zatajenie prawdy lub świadome 

podanie nieprawdy. W oświadczeniach majątkowych Burmistrza oraz Przewodniczącego nie 

stwierdzono nieprawidłowości. 

Oświadczenia zostały opublikowane na BIP-ie urzędu. 

Radni złożyli oświadczenia  do Przewodniczącego Rady, natomiast pracownicy i kierownicy jednostek 

organizacyjnych zobligowani do złożenia oświadczeń złożyli  takowe oświadczenia w terminie 

ustawowym do Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica. Wszystkie złożone oświadczenia majątkowe przez 

właściwe organy, do których były składane zostały poddane analizie. W złożonych oświadczeniach 

majątkowych nie stwierdzono, nieprawidłowości, które mogłyby być podstawą do wszczęcia 

postępowania sprawującego bądź kontrolnego, co do prawidłowości złożonych w tych oświadczeniach 



informacji. Zgodnie z art.24h ust. 6 oraz art.24i ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym wszystkie 

złożone oświadczenia majątkowe zostały przekazane do urzędu skarbowego oraz zostały opublikowane 

na BIP-ie urzędu.  

 

Ad. V  

Pan Stanisław Bystrzanowski odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania 

nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Wiślica. 

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 

Zgłaszanie interpelacji zapytań i wolnych wniosków w sprawach gminy. 

BRAK 

 

 

Ad. VII 

Zamknięcie obrad. 

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 


