
Protokół Nr LVI/2022 

z absolutoryjnej Sesji Rady Miejskiej w Wiślicy 

odbytej w dniu 30 czerwca 2022 roku 

 

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

Sesję Rady Miejskiej rozpoczęto o godz. 09:00 a zakończono o godz.11:00 

Lista obecności stanowi załącznik nr. 1 do protokołu 

 

Ad I.  Otwarcie Sesji Rady Miejskiej w Wiślicy 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Jacek Gocyk otworzył LVI Sesję Rady Miejskiej powitał Państwa 

Radnych, Pana Burmistrza, Panią Skarbnik oraz Sołtysów. 

 

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 30 czerwca 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 LVI 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 2021 rok. 

VIII. Debata nad raportem o stanie gminy za 2021 rok. 

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

i Gminy Wiślica. 

X. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Wiślica za 2021 rok. 

XI. Odczytanie uchwały Nr 38/2022 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie opinii o 

sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wiślica za  2021 rok. 

XII. Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiślica. 

XIII. Odczytanie uchwały Nr 52/2022 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Kielcach opiniującego wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w 

Wiślicy w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy z tytułu 

wykonania budżetu za 2021 rok. 

XIV. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wiślica za 2021 rok. 

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

Wiślica z tytułu wykonania budżetu gminy za 2021 rok. 

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

Wiślica na lata 2022 – 2033.  

XVII. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiślica na 2022 r. 

XVIII. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad klubem dziecięcym 

działającym na terenie Gminy Wiślica. 

XIX. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych  

w Koniecmostach, oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr 181/5 i 394. 

XX. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 

części nieruchomości ozn. nr 431, położonej w Wiślicy. 

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

XXII.  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 protokołu. 

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.   

Na początku Burmistrz podziękował wszystkim, a szczególnie radnym i sołtysom, którzy wzięli udział 
w otwarciu Muzeum w Wiślicy. 

Otrzymaliśmy od Wojewody 160 tys.zł na odbudowę rowów melioracyjnych. 

Opracowujemy plan funkcjonalno-użytkowy dot. zabezpieczeń przeciwpowodziowych ( kwota 4 
mln.800tys.zł). Obejmie on zbiorniki oraz cieki wodne znajdujące się na terenach naszych sołectw. 



We wtorek podpisaliśmy z Panią Skarbnik umowę na sfinansowanie wyposażenia stołówki w ZSP w 
Wiślicy. Na 100 podmiotów, które wnioskowały dofinansowanie otrzymało tylko 21 ( w tym ZSP w 
Wiślicy). 

Trwa inwestycja związana z budową biblioteki w Wiślicy w budynku w którym obecnie się znajdujemy 
oraz DPS-u w Gorysławicach.  

Kontynuowana jest wymiana oświetlenia ulicznego w gminie. Planujemy wydłużenie świecenia do 
godz.23.00. Przygotowujemy dokumentację techniczną na dobudowę brakujących odcinków 
oświetlenia. 

W ostatnich miejscowościach jest realizowany montaż siłowni zewnętrznych, a w poniedziałek 
planowana jest instalacja placu zabaw nad Nidą. 

W piątek odbędzie się otwarcie placu zabaw przy Klubie Malucha. 

 

Ad. VII 

Przedstawienie raportu o stanie gminy za 2021 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 2021 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 kwietniu było ono przedmiotem analizy na stałych komisjach i nie 

zachodzi potrzeba ponownego omawiania. 

 

Ad. XI 

Pani Halina Sokołowska odczytała uchwałę Nr 38/2022 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z 

wykonania budżetu Miasta i Gminy Wiślica za  2021 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 Nr 52/2022 III Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach opiniującego wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 

w Wiślicy w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy z tytułu wykonania 

budżetu za 2021 rok. 

 

Ad. XIV 

Pan Halina Sokołowska odczytała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Wiślica za 2021 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 tytułu  wykonania budżetu gminy za 2021 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. 

 

Burmistrz zabrał głos i podziękował wszystkim radnym za udzielenie absolutorium. Podkreślił, że 
wszystko co się dzieje w gminie jest możliwe dzięki dobrej współpracy z radnymi i sołtysami a także 
dzięki pracy pracowników urzędu. Poinformował, że rozpoczętych jest wiele inwestycji, m.in. DPS, 
Biblioteka. Jesteśmy na etapie opracowywania planu funkcjonalno-użytkowego jeżeli chodzi o 
budowę dróg i kanalizacji, budowę oczyszczalni w Szczytnikach, stadionu i świetlic. Na ten cel nasza 
gmina uzyskała prawie 10 mln zł.. Oczekujemy na rozstrzygnięcie Nowego Ładu PGR. 

Kondycja finansowa naszej gminy poprawia się. Na początku kadencji dług wynosił 13 mln.900 tys zł., 
a na koniec 2021 spadł do 12 mln 600 tys zł. Jeżeli nie będzie żadnych niekorzystnych czynników 
zewnętrznych , na które nie mamy wpływu, to na koniec 2022r dług spadnie do 11 mln. 900 tys zł. 

Burmistrz jeszcze raz podziękował za dotychczasową dobrą współpracę i ma nadzieję na dalszą 
równie owocną. Zaznaczył, że  wszystkie działania prowadzone są z korzyścią dla mieszkańców naszej 
gminy. 

 

Ad. XVI 

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

Finansowej Gminy Wiślica 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 8 do protokołu. 

 

Ad. XVII 

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

2022 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 

Pan Stanisław Bystrzanowski odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad klubem 

dziecięcym działającym 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 11 do protokołu. 

 

Ad. XIX 

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

nieruchomości położonych w Koniecmostach, oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr 181/5 i 394. 

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. XX 

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

nieruchomości położonych w Koniecmostach, oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr 181/5 i 394. 

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. XXI 

Zgłaszanie interpelacji zapytań i wolnych wniosków w sprawach gminy. 

Burmistrz poprosił o głos i poruszył kwestię związaną z Rewitalizacją Wiślicy. Poinformował, że 
zostaliśmy zmuszeni do przeszacowania kosztorysów na poszczególne zadania, dla tego realizacja 
tego przedsięwzięcia wydłuży się. Była już pani konserwator  odrzuciła nasz pierwotny projekt i 
wprowadziła swoje zmiany. Teraz być może będzie szansa do powrotu do pierwotnego projektu, 
mamy akceptację ministra kultury w tej kwestii.  

Nasza gminy otrzymała środki  z Polskiego Ładu na drogi, kanalizację i zabezpieczenia 
przeciwpowodziowe. To kwota ok. 15 mln. zł. Na same drogi przeznaczonych jest prawie 7 mln. 
Czekamy jeszcze na rozstrzygnięcie Polskiego Ładu PGR, z z środków tych chcemy wykonać świetlice 
w Górkach i Gorysławicach. Także w ramach tych funduszy  planujemy wybudować drogę dojazdową 
do naszych terenów w Gorysławicach. Otrzymaliśmy już ocenę oddziaływań na środowisko. 
Oczekujemy na opinię RDOŚ i Sanepidu, po czym przystąpimy do wydawania warunków zabudowy na 
poszczególne działki. 

 

Ad. XXII 

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 


