
                                               PROTOKÓŁ  Nr VI/2015 
 
z VI Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój, odbytej w dniu 23 marca 2015 r. w budynku administracyjnym 
Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju, w godz. 9˚˚ do 12.40.  
                                Ad.1.  Otwarcia VI Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój dokonał  
Przewodniczący Rady Gminy Paweł Patrzałek.  Przywitał obecnych  na Sesji  radnych Rady Gminy, 
Wójta Gminy Adama Pałysa, Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Gądka, radnych powiatu 
Krzysztofa Eliasza, Jerzego Kordosa, Roberta Gwoździa, Komendanta Powiatowego Policji w Busku-
Zdroju Marzenę Piórkowską, Mariana Mastalińskiego – łowczego Koła Łowieckiego,  sołtysów i 
kierowników referatów Urzędu Gminy.   
       Przewodniczący Rady poinformował,  że na ogólny stan 14 –tu radnych obecnych jest   
13-tu , co stanowi   quorum uprawnione do podejmowania prawomocnych uchwał.  
Nieobecny na Sesji: radny Henryk Osak. 
Lista obecności – w załączeniu. 
                               Ad.2. Przewodniczący Rady  przedstawił porządek posiedzenia: 
1. Otwarcie VI Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój. 
2. Przyjęcie porządku VI Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój. 
3. Wręczenie przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej nowo     
   wybranemu radnemu zaświadczenia o wyborze. 
4. Złożenie ślubowania przez radnego. 
5. Przyjęcie Protokołu z  V Sesji Rady Gminy. 
6. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na V Sesji Rady Gminy   
     Solec- Zdrój. 
7. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Wójta Gminy.  
8. Interpelacje i zapytania radnych.  
9. Podjęcie uchwał: 
 a/  w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Zborowie. 
 b/  w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania. 
 c/  w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie    gminy funduszu sołeckiego 
d/  w sprawie powołania Rady Programowej przy  Gminnym Centrum  Kultury w Solcu-Zdroju 
e/ zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz 
określania wydatków stypendiów sportowych 
f/  w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2015 rok 
g/ w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Wójta Gminy 
w roku budżetowym 2015 
h/ zmieniającej uchwałę w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Solec-Zdrój oraz sołtysów 
10. Informacja o bezpieczeństwie na terenie Gminy Solec-Zdrój. 
11. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych. 
12.Wolne wnioski i zapytania. 
      a/ Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspieraniu rodziny. 
   b/ Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi z terenu gminy 
Solec-Zdrój za rok 2014. 
   c/ Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 
awansu zawodowego w szkołach prowadzonych  przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2014 
rok. 
13.Zakończenie obrad. 
Wójt Adam Pałys zawnioskował o wprowadzenie do porządku pkt 4a/ Wręczenie stypendium 
sportowego na 2015 rok. 
Powyższy porządek, poszerzony o dodatkowy punkt  radni przyjęli jednogłośnie, bez uwag.     



                           Ad.3. Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej Michał Podkowa wręczył Panu 
Andrzejowi Kopciowi, wybranemu w wyborach uzupełniających do rady gminy na radnego gminy 
Solec-Zdrój, zaświadczenie o wyborze. 
                             Ad.4. Przewodniczący Rady Gminy Paweł Patrzałek  odczytał rotę ślubowania : 
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego  
sprawować godnie, rzetelnie i  uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”. 
 Pan Andrzej Kopeć  wg swojego wyboru wypowiedział słowa:  „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.  
                            Ad.4a/ Wójt Adam Pałys uroczyście wręczył Panu Łukaszowi Domańskiemu przyznane 
mu stypendium za  osiągnięcia sportowe w 2014 roku.   
                               Ad.5. Nikt z obecnych radnych nie zgłosił zastrzeżeń ani uwag do  
protokołu z  V Sesji Rady Gminy. Protokół uznany został za przyjęty .       
                                Ad.6. Wójt Adam Pałys przedstawił sprawozdanie z wykonania  
uchwał podjętych na V Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.  
Radni nie zgłosili żadnych uwag. 
Sprawozdanie - w załączeniu. 
                                Ad.7. Następnie Wójt  przedstawił informację o zarządzeniach  
wydanych  w okresie między Sesjami. 
Nie zgłoszono uwag ani zastrzeżeń.  
Informacja – w załączeniu. 
                                Ad.8. W interpelacjach i zapytaniach radnych głos zabrali: 
Radny  Czesław Zeliasz : 
- Dlaczego pracownik Urzędu Gminy odmówił  wykonania kserokopii dokumentu, odsyłając go do 
punktu świadczącego usługi kserograficzne? 
- Udostępnić klucz do remizy w Piestrzcu.  
- do powiatu: Kiedy będzie zrobiona droga Piestrzec – Magierów? 
Radny Andrzej Kopeć: 
- Mając na uwadze duży ruch samochodowy drogą przez Wełnin, konieczne jest wybudowanie 
chodnika, aby zapewnić bezpieczeństwo pieszym. 
- Oznakować ścieżkę rowerową. 
Radny Włodzimierz Grabda: 
- W ubiegłą sobotę myśliwi z koła łowieckiego jeździli samochodami po polach, nie zważając na fakt,  
iż   jest bardzo  mokro. Skutkiem tego  są głębokie koleiny. 
Radna Teresa Sowula: 
- Przy boisku w Kikowie przygotować plac pod parkowanie, aby samochody nie jeździły pod szkołę. 
- do powiatu: Wybudować dalszy ciąg chodnika od kościoła i pod szkołę. 
Radny Paweł Fortuna: 
- Na drodze krajowej przez Wełnin notuje się dużo wypadków. Należy poprawić na tym odcinku 
bezpieczeństwo poprzez odpowiednie oświetlenie a przy przejściu dla pieszych ustawić sygnalizację 
świetlną. 
- Wybudować drogę przez drewniany most. 
Radny Paweł Koźbiał: 
- Ustawić dodatkową lampę pod p. Piotrowiczem w Zagajowie przy drodze na Piasek Mały. 
- Utwardzić kruszywem drogę do p. Sudera i p. Piotrowicza w Zagajowie. 
- Firma, która kładzie światłowody w Zagórzanach powinna doprowadzać zniszczone wykopami 
pobocza do takiego stanu, aby można było z nich korzystać. 
- Zrobić ogrzewanie w świetlicy w Zagórzanach. 
- Oznakować drogi na Rzegocin i na Mały Piasek. 
- Udrożnić rowy przy p. Rasale i p. Żmii w Strażniku. 
Radny Stanisław Żelazny: 
- Czy dzieci szkolne w dalszym ciągu będą  mogły korzystać za darmo  z basenów? 
- Proboszcz parafii Świniary złożył do Wójta wniosek o dotację na remont zabytkowego kościoła. Czy 
ma szansę ją otrzymać? 



- Uważa, że o budowę drogi krajowej powinien starać się również powiat. 
Radny Jerzy Łukasiewicz: 
- do powiatu: Kiedy będzie droga Zborów – Włosnowice. 
- Na drodze Zborów – Kików zginęły już trzy osoby. Konieczne jest wybudowanie chodnika, choćby 
nawet w samym terenie zabudowanym. 
- Potrzebny jest chodnik Zborów – Żuków. 
- Czy coś wiadomo na temat działki przy parku w Zborowie , czy możliwe będzie jej 
zagospodarowanie? 
- do Wójta: Co z audytem elektrycznym, czy są  nowe informacje dotyczące oświetlenia? 
Radny Czesław Zeliasz: 
- Kiedy będzie skończona droga Piestrzec – Zborów? 
- Zrobić chodnik od przepompowni. 
Radny Marcin Nurek: 
- do powiatu: Chodnik  od Solca-Zdroju w kierunku Zborowa kwalifikuje się do remontu. 
Radny Włodzimierz Grabda: 
- do powiatu: Na zakręcie w Piasku Małym znajduje się słup telefoniczny, którego ze względu na 
bezpieczeństwo użytkowników drogi należałoby przenieść w inne miejsce. 
- do Wójta: Zrobić drogę do p. Magdziarz, do świetlicy i na przystanek. 
Radny Jan Żubrowski: 
- do powiatu: Przy drodze powiatowej na granicy Solca i Strażnika niedrożny jest przepust. Brak 
odpływu wody powoduje zalewanie gruntów p. Andrzeja Masłowskiego. Należałoby wyczyścić rów i 
przepust. 
- do Wójta: Prosi o przedstawienie informacji dotyczącej zimowego wypoczynku dzieci. 
- Czy będą zatrudnieni pracownicy do sprzątania Solca?  
Radny Adrian Babiarz: 
- Odwodnić kostkę brukową obok ujęcia wody w Piestrzcu. 
- Na skrzyżowaniu obok remizy ustawić lustra. 
Radny Antoni Kołkowski: 
- Ustawić tablicę zakazującą wywozu gruzu do piaskowni w Żukowie. 
Radny Paweł Patrzałek: 
-  W związku z przygotowaniami PGNiG do wymiany gazociągu , zorganizować spotkanie inwestora z 
właścicielami działek , od których pozyskiwana jest zgoda na wejście na grunt. 
- Zagospodarować czas ludziom starszym poprzez organizowanie np. w świetlicach wiejskich spotkań 
z lekarzami, dietetykami itp. Włączyć w działania pracowników GCK. 
- Przy wjeździe na ul. Leśną zniszczona jest nawierzchnia drogi. Może w ramach gwarancji wykonawca 
dokona remontu. 
- Dla poprawy bezpieczeństwa rozważyć możliwość ustawienia fotoradarów  przed skrzyżowaniem w 
Wełninie oraz przed szkołą w Solcu . 
- Zastanowić się nad wprowadzeniem  w niedziele dyżurów aptek. 
- Zwracać uwagę, aby w dni targowe  plac był posprzątany. 
- Koncepcja rewitalizacji Solca-Zdroju  nie obejmuje niewielkiego skrawka ziemi przy posesji p. H. 
Dyrduła, a jego zagospodarowanie wydaje się  celowe.  
- Z myślą o osobach starszych należy ustawić dodatkowo trzy ławki i  kosze na śmieci przy ul. 
Kościuszki. 
               Ad.9a. Przewodniczący  Paweł Patrzałek  poinformował , że radni pozytywnie 
zaopiniowali projekt uchwały w sprawie  utworzenia Punktu przedszkolnego  w Zborowie.  
Nikt z radnych nie zabrał głosu w sprawie powyższej uchwały. 
       Następnie  Przewodniczący odczytał uchwałę i poddał ją pod głosowanie. 
Uchwała  została przyjęta następującą ilością głosów: 
Za przyjęciem – 14 głosów, 
Przeciw – 0 głosów, 
Wstrzymało się – 0 głosów.  



Uchwała nr VI/19/2015 w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Zborowie  – w załączeniu. 
                       Ad.9b. Przewodniczący Rady poinformował, że Komisje bez zastrzeżeń  pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały w sprawie utworzenia  odrębnych obwodów głosowania. Odczytana i 
poddana pod głosowanie uchwała została przyjęta następującą ilością głosów: 
Za przyjęciem – 14, 
Przeciw – 0, 
Wstrzymało się – 0. 
Uchwała Nr VI/20/2015 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania – w załączeniu 
                       Ad.9c. Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek poinformował, że projekt uchwały w 
sprawie zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy funduszu sołeckiego  otrzymał pozytywną opinię 
komisji. Nikt nie zgłosił pytań ani zastrzeżeń do przedstawionych zmian. 
Odczytana i poddana pod głosowanie uchwała została przyjęta następującą ilością głosów: 
za przyjęciem – 14 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 głosów. 
Uchwała Nr  VI/21/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy funduszu 
sołeckiego – w załączeniu. 
                        Ad.9d. Bez uwag została przyjęta odczytana przez Przewodniczącego Pawła Patrzałka 
uchwała w sprawie powołania Rady Programowej przy GCK. Poddana pod głosowanie otrzymała 
następującą ilość głosów: 
Za przyjęciem – 14, 
Przeciw – 0, 
Wstrzymało się – 0. 
Uchwała Nr VI/22/2015 w sprawie  powołania Rady Programowej przy Gminnym Centrum Kultury w 
Solcu-Zdroju – w załączeniu. 
                         Ad.9e. Komisje bez uwag pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zasad i 
trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz określania wydatków stypendiów sportowych. 
Odczytana przez przewodniczącego Rady i poddana pod głosowanie uchwała została przyjęta 
głosami: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.  
Uchwała Nr VI/23/2015 w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz 
określania wydatków stypendiów sportowych – w załączeniu. 
                         Ad.9f. Nie budził zastrzeżeń Komisji projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 
2015r. ani też odczytana na Sesji  przez Przewodniczącego Rady uchwała w sprawie zmiany budżetu 
Gminy na 2015 r.  
Poddana pod głosowanie radnych została przyjęta 14-oma głosami „za”, przy 0 – przeciw i 0 – 
wstrzymujących się. 
Uchwała Nr VI/24/2015 w sprawie zmiany budżetu  na 2015 rok – w załączeniu. 
 
                          Ad.9g. Przewodniczący Rady odczytał  pozytywnie zaopiniowaną przez Komisje, 
uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Wójta 
Gminy w roku budżetowym 2015 i poddał ją pod głosowanie. Uchwała została podjęta przy 14 
głosach „za”, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się. 
Uchwała Nr VI/25/2015 w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych 
przez Wójta Gminy w roku budżetowym 2915  - w załączeniu. 
                          Ad.9h. Posiadający pozytywną opinię Komisji projekt uchwały zmieniający uchwałę w 
sprawie diet dla radnych i sołtysów został odczytany przez Przewodniczącego Rady i poddany pod 
głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało – 14 radnych,  przeciw- 0 radnych, wstrzymało się – 0 
radnych.  
Uchwała Nr VI/26/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości diet dla radnych Rady Gminy 
Solec-Zdrój oraz sołtysów – w załączeniu. 
                         Ad.10. Pani Marzena Piórkowska – Komendant Powiatowy Policji w Busku-Zdroju 
przedstawiła informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Solec-
Zdrój za 12 miesięcy 2014 roku .  
Informacja -  w załączeniu. 



Udzieliła wyjaśnień na zgłoszone uwagi pod adresem  funkcjonowania policji na terenie gminy Solec-
Zdrój. 
                        Ad.11. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania i interpelacje radnych  udzielili: 
Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek: 
- W terenie będzie sprawdzony stan dróg, chodników, rowów, przepustów,  również pod kątem 
zgłoszonych na Sesji interpelacji. Jest ogłoszony przetarg na kopanie rowów. Jeżeli znajdują się w 
pasie drogowym, będą udrażniane. 
- W tym roku nie będzie robiona droga Zborów – Włosnowice. 
- Droga Magierów – Piestrzec na razie nie będzie robiona. Przerwano scalenie w Piestrzcu, w ramach 
którego miała być wytyczona  droga, dlatego teraz w pierwszej kolejności musi by ustalona jej 
granica.  
- Droga w Wełninie została już poszerzona z jednej strony. 
- W następnych trzech latach powiat będzie kładł nacisk na poprawę bezpieczeństwa na wsiach  
poprzez budowę chodników. 
- Starosta wystosował zapytanie do konserwatora zabytków, czy działka w parku może być 
zagospodarowana. 
Wójt Adam Pałys dodał, że konserwator przychyla się do przedstawionych propozycji 
zagospodarowania. 
- Będzie rozmawiał na temat ustawienia luster w Piestrzcu i Włosnowicach. 
- Chodnik z Solca-Zdroju w kierunku Zborowa jest w okresie gwarancyjnym i będzie zgłoszony do 
remontu. 
- W sprawie lokalizacji słupa należy zwrócić się do Wydziału Komunikacji. 
- Zawnioskował o zamontowanie w Ludwinowie 1-2 lamp oświetlenia ulicznego. 
Radny powiatu Krzysztof Eliasz: 
- Jako radny powiatu będzie się starał o umieszczenie zgłoszonych wniosków w budżecie  na następny 
rok oraz dążył do ich realizacji. 
Wójt Adam Pałys: 
- Realizacja  zgłoszonych wniosków, w tym dotyczących chodników i dróg, uzależniona jest od 
posiadanych środków finansowych. 
- Droga w Piasku została zawężona poprzez  znajdujące się w pasie drogowym ogrodzenie. 
- Gmina nie może prowadzić działalności gospodarczej stąd też nie wykonuje usług kserograficznych. 
- Wystąpi pisemnie do Koła Łowieckiego o ograniczenie przejazdów  samochodami po polach 
rolników. 
- Parking  przy szkole w Kikowie będzie wykonany. 
- Od 2011 r. do Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad wysyłane są regularnie pisma w sprawie budowy 
drogi krajowej przez Wełnin i Zielonki. Z otrzymanych odpowiedzi wynika, że droga będzie wykonana 
, jednak termin corocznie jest przesuwany. Były również wysyłane wnioski o poprawę bezpieczeństwa 
poprzez instalację punktu świetlnego przy przejściu dla pieszych. W przyśpieszenie prac budowlanych 
zaangażował się Sejmik Województwa Świętokrzyskiego, jednak wszystkie zabiegi okazały się 
bezskuteczne. 
       Zdaniem Przewodniczącego  Andrzeja Gądka najwięcej w sprawie drogi krajowej mógłby zrobić 
Sejmik. Dodał, że budowa chodników przy drodze w Wełninie nie będzie możliwa, ponieważ powiat 
jest obciążony sytuacją finansową szpitala. 
- Droga przez most w Ludwinowie będzie na wiosnę utwardzona a w późniejszym terminie będzie 
położony asfalt. 
- Audyt elektryczny jest już zrobiony, ale  w tej chwili nie jest jeszcze wiadomo jaki będzie dalszy bieg 
zmiany oświetlenia. Obecnie dąży do oświetlenia każdego skrzyżowania. W tym roku przebudowa 
oświetlenia raczej się nie rozpocznie. 
- Będzie rozmawiał na temat utwardzenia drogi do p. Sudera i p. Piotrowicza. 
- Pasy drogowe w których kładzione są światłowody nie były jeszcze odebrane. Zwróci uwagę na 
prawidłowe ich wykonanie.  
-Ogrzewanie w świetlicy w Zagórzanach będzie zrobione. 



- Po przeprowadzeniu przetargów rowy będą czyszczone . 
- Darmowe wejściówki na basen będą miały dzieci ze szkoły podstawowej. Dzieci z gimnazjum nie 
chcą korzystać z basenu. 
- Gmina nie ma w budżecie wydzielonego funduszu na renowację zabytków.  O dotacje mogą ubiegać 
się stowarzyszenia.  
- Wniosek o udrożnienie przepustu w Solcu zostanie wysłany do powiatu. 
      Kierownik referatu Edyta Patrzałek przedstawiła informację dotyczącą zimowego wypoczynku 
dzieci z terenu gminy Solec-Zdrój. 
      Sekretarz Barbara Simon  wyjaśniła, że do Powiatowego Urzędu Pracy zostało złożone 
zapotrzebowanie na 12 pracowników społeczno-użytecznych. Zmieniły się jednak kwalifikacje do 
wykonywania tych prac i w tej chwili nie wiadomo czy osoby bezrobotne dostaną skierowania. 
     Radny powiatu Jerzy Kordos: 
- Interpelacje zgłaszane na Sesji powtarzają się od pewnego czasu. Powiat nie ma takich środków, aby 
je wszystkie zrealizować. 
- Wójt Adam Pałys nie posiadał żadnych informacji na temat konieczności odwodnienia placu przy 
ujęciu w Piestrzcu. 
- Odpowiednia tablica zostanie ustawiona przy piaskowni w Żukowie. 
- Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia jest inwestycją centralną. Obecnie trwają uzgodnienia 
co do usytuowania gazociągu zastępczego. 
- Droga na ul. Leśnej będzie poprawiona w ramach obowiązującej jeszcze gwarancji. 
- Uważa, że lepszym rozwiązaniem od fotoradaru w Wełninie i w Solcu będą częstsze  patrole 
policyjne z radarem, o co zawnioskuje do Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju. 
- Dyżury aptek ustala starostwo. Funkcjonujące obecnie apteki nie widzą potrzeby wprowadzania 
niedzielnych dyżurów, niemniej jednak wystąpi do starostwa z taką propozycją. 
- Zwróci uwagę na porządek na placu targowym. Ławki i kosze przy ul. Kościuszki będą ustawione. 
Radny Jerzy Łukasiewicz: 
- Droga Zborów-Włosnowice jest zniszczona samochodami, jednak odcinek od strony Świniar w 
kierunku Włosnowic jest zrobiony.  
Przewodniczący Andrzej Gądek: 
- Nie może dać jednoznacznej odpowiedzi co do terminu  budowy tej drogi. 
                        Ad.12. Wolne wnioski i zapytania: 
                Kierownik GOPS Stefania Bartnik przedstawiła sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu 
wspierania rodziny w 2014 roku. 
Sprawozdanie – w załączeniu. 
                Kierownik Referatu Edyta Patrzałek przedstawiła sprawozdanie z realizacji Programu 
Współpracy z organizacjami pozarządowymi z terenu gminy Solec-Zdrój za rok 2014. 
Sprawozdanie – w załączeniu. 
                Kierownik Referatu Edyta Patrzałek  przedstawiła sprawozdanie z wysokości średnich 
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 
prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2014 rok. 
Sprawozdanie – w załączeniu. 
               Następnie głos zabrał Pan Jerzy Michta - heraldyk. Przedstawił  uwarunkowania historyczne 
będące podstawą przedłożonego projektu herbu i sztandaru gminy Solec-Zdrój  oraz stan 
zawansowania prac związanych z realizacją tego projektu. 
               Pan Marian Mastaliński, łowczy Koła Łowieckiego OSTOJA przy Politechnice Krakowskiej 
wyjaśnił, że Koło to  administruje m.in. na terenie gmin y Solec-Zdrój. Wszelkie szkody wyrządzone 
przez dzikie zwierzęta należy zgłaszać do oszacowania do wyznaczonej przez Koło osoby. Udzielił 
szczegółowych wyjaśnień na zgłaszane pytania dot. zarówno dochodzenia odszkodowań za straty jak i 
możliwości redukcji niektórych gatunków zwierząt szczególnie uciążliwych dla rolników, takich jak lisy 
czy bobry. 
Pan Jan Powroźnik: Las posadzony przy drodze powiatowej Żuków-Piasek Mały  zajmuje pas 
drogowy.  



Wójt Adam Pałys: Wystąpi w tej sprawie do powiatu.  
Pan Leszek Sowula: Brak jest pobocza przy drodze od Zagajowa do Piasku Wielkiego. 
- Konieczne jest wybudowanie drogi do p. Sudera oraz drogi Chinków – Rzegocin. 
- Czy będzie budowana kanalizacja? 
- Droga za wsią jest wyczyszczona, należy ją teraz rozgraniczyć i budować. 
- Pomalować pasy na skrzyżowaniu w Solcu przy ul. 1 Maja. 
Pan Waldemar Korniłowicz: do powiatu:  Przy ul. Karkowskiej miejscami zapadł się chodnik. 
- Taka sama sytuacja jest przy  ul. Partyzantów, studzienki wystają ponad płyty. 
Pani Krystyna Liwara:  Droga pod krzyżem między Zagórzanami a Ostrowcami pęka, ponieważ  rowy 
są zamulone i woda spływa przez asfalt. 
Pan Wiesław Sowiński: Droga Ludwinów – Parchocin i Zielonki – Błotnowola jest za wąska. Jeżdżą nią 
duże samochody. Drogę należy poszerzyć lub utwardzić pobocza. 
Pan Stanisław Grochowski:  
- do powiatu: Droga Piasek Mały – Solec-Zdrój wymaga remontu. 
- Zrobić pobocze od krzyżówki w kierunku Solca. 
- Wstawić znak „niebezpieczny zakręt”. 
- Przed Solcem ustawić balustrady. 
Pan Czesław Zeliasz: 
- Poprawić drogę Piestrzec – Włosnowice przez Woźnicę. 
Pan Marcin Nurek: Jakie problemy finansowe ma szpital w Busku-Zdroju? 
Pani Teresa Sowula: Droga od p. Czapki do p. Sadowskiego jest bardzo zniszczona. 
Radny powiatu Robert Gwóźdź: Na szczeblu powiatowym jest fundusz wspomagania zabytków, gdzie 
można się ubiegać o pozyskanie środków na ratowanie zabytków. Nabór wniosków w tym roku już się 
zakończył. 
- Mały budżet powiatu nie wystarczy na finansowanie zadań należących do niego. Na dzień dzisiejszy 
nie ma możliwości finansowania budowy dróg czy chodników. W gestii powiatu leży obecnie 
ratowanie szpitala.  W pierwszej kolejności należy jednak dokładnie przeanalizować jego sytuację, czy 
przypadkiem nie ma miejsca przerost administracji nad personelem medycznym. Placówce tej grozi 
zamknięcie lub sprywatyzowanie. 
Wójt Adam Pałys: 
- W sprawie pasa drogowego zwróci się do powiatu. 
- Droga do p. Czapki będzie zrobiona po zakończeniu scalenia. 
- Przejścia dla pieszych będą malowane. 
- Rów odwadniający może być odmulony przy współudziale powiatu i zgodzie właścicieli  gruntów. 
- Planowana jest budowa ścieżki rowerowej Solec-Zdrój – Busko-Zdrój. 
- Droga przez Woźnicę jest zarośnięta z powodu jej nieużytkowania. Pan Fortuna ma dobrą drogę 
dojazdową do posesji z innej strony. 
- Na stronie Solca umieszczony zostanie podział na obwody łowieckie.  Zorganizuje spotkanie z 
Zarządami Kół Łowieckich. Rolnicy powinni również wnioskować bezpośrednio do Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach o przedsięwzięcia mające na celu  zapobieganie zalewaniu 
gruntów poprzez ograniczenie ilości bobrów, które swoją działalnością bezpośrednio przyczyniają się 
do spiętrzania wody na ciekach .  
                      Ad.13. W związku z wyczerpaniem się porządku obrad Przewodniczący  Rady Paweł 
Patrzałek  dokonał zamknięcia VI  Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój. 
 
Protokołowała                                                                            Przewodniczący Rady 
Danuta Grabda                                                                               Paweł Patrzałek 
 

 

 



 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


