
                                PROTOKÓŁ  Nr II/2014

z II Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój, odbytej w dniu 8 grudnia  2014 r. w budynku administracyjnym
Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju, w godz. 10˚˚ do 10.30. 

                                Ad.1.  Otwarcia  II Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój dokonał 
Przewodniczący Rady Gminy Paweł Patrzałek . Przywitał obecnych na Sesji radnych, sołtysów i gości 
zaproszonych.  
       Przewodniczący Rady poinformował,  że na ogólny stan 15 –tu radnych obecnych jest 14 , co 

stanowi   quorum uprawnione do podejmowania prawomocnych uchwał. 
Lista obecności – w załączeniu.
                                Ad.2. Następnie  odczytał  porządek II Sesji Rady Gminy, który przedstawia się 
następująco:
    1. Otwarcie II Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój i stwierdzenie quorum.                        

2. Przyjęcie porządku  II Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.
3.Przyjęcie Protokołu z  I Sesji Rady Gminy.
4. Wręczenie przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej Wójtowi Gminy zaświadczenia o
wyborze. 
5.Złożenie ślubowanie przez Wójta Gminy Solec-Zdrój.
6.a) Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Solec-Zdrój.
    b) Uchwała w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Solec-Zdrój.
7.Zakończenie obrad II Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.
Proponowany porządek został przyjęty bez uwag – jednogłośnie.

                           Ad.3. Nikt z obecnych radnych nie zgłosił zastrzeżeń ani uwag do 
protokołu z  II Sesji Rady Gminy. Protokół uznany został za przyjęty .      

                      Ad.4. Zastępca Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej Katarzyna
Satora  wręczyła Panu Adamowi Pałysowi zaświadczenie o wyborze w dniu 30 listopada 2014 r. na
Wójta Gminy Solec-Zdrój.

                   Ad.5.Wójt Adam Pałys złożył uroczyste ślubowanie.
                   Ad.6a. Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek odczytał projekt uchwały w sprawie
ustalenia  wynagrodzenia wójta gminy. Poinformował, że w związku z objęciem mandatu wójta
gminy  Rada  powinna  podjąć  uchwałę  o  jego  wynagrodzeniu,   Przedstawił  radnym  zasady
przyznawania   wynagrodzenia,   proponując  jednocześnie,  aby  wynagrodzenie  pozostało  w
dotychczasowej wysokości. 
Nikt  z  radnych  nie  zabrał  głosu  w  powyższej  sprawie.  Odczytana  uchwała,  poddana  pod
głosowanie radnych została przyjęta następującą ilością głosów:
- za przyjęciem – 14
- przeciw – 0
- wstrzymało się – 0.
Uchwała nr II/4/2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Solec-Zdrój – w załączeniu.
                        Ad.6b. Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie
powołania stałych komisji Rady. Zarządził 10-minutową przerwę, aby radni mogli określić się do
jakiej komisji będą należeć oraz wybrać spośród siebie przewodniczących poszczególnych komisji. 

          Po wznowieniu obrad Przewodniczący  odczytał uchwałę w sprawie powołania komisji stałych 
Rady Gminy oraz ich składu.

Powołano komisje w następującym składzie:
1. Komisja Rewizyjna:
Fortuna Paweł - przewodniczący
Koźbiał Paweł – z-ca przewodniczącego



Kasperkowicz Marek - członek

2. Komisja ds. Finansów i Rozwoju:
Kołkowski Antoni - przewodniczący
Nurek Marcin – z-ca przewodniczącego
Koźbiał Paweł
Żubrowski Jan

3. Komisja d/s Zdrowia, Oświaty i Kultury:
Sowula Teresa - przewodniczący
Kasperkowicz Marek – z-ca przewodniczącego
Fortuna Paweł
Osak Henryk

4. Komisja ds. Rolnictwa i Restrukturyzacji Wsi:
Grabda Włodzimierz - przewodniczący
Zeliasz Czesław – z-ca przewodniczącego
Żelazny Stanisław
Kołkowski Antoni
Sowula Teresa

5. Komisja Uzdrowiskowa:
Nurek Marcin – przewodniczący
Łukasiewicz Jerzy – z-ca przewodniczącego
Osak Henryk
Babiarz Adrian
Żubrowski Jan

Poddana pod głosowanie uchwała została przyjęta następującą ilością głosów:
- za przyjęciem – 14
- przeciw – 0
- wstrzymało się – 0
Uchwała Nr II/5/2014 w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Solec-Zdrój – w załączeniu.

                          Ad.7. Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek zwołał na godz. 10.35  w
dniu dzisiejszym posiedzenie Komisji  Zdrowia, Oświaty i Kultury i Komisji Rolnictwa i
Restrukturyzacji  Wsi,  oraz  na  godz.  11.05  posiedzenie  pozostałych  komisji  tj.  Komisji  Finansów i
Rozwoju,  komisji  Uzdrowiskowej  i  Komisji  Rewizyjnej.  Poinformował,  że  tematem będzie  projekt
uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na
2015 r. oraz zmiany budżetu na 2014 r. 
Podał do publicznej wiadomości termin III sesji Rady Gminy Solec-Zdrój, ustalony na dzień 12 grudnia
2014 r. na godz. 9°°.

W związku z wyczerpaniem się porządku II Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój
Przewodniczący Paweł Patrzałek dokonał zamknięcia obrad.

Protokołowała:                                                                                   Przewodniczący Rady
Danuta Grabda                                                                                        Paweł Patrzałek
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