
                                          PROTOKÓŁ  Nr XLI/2018

z  XLI Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój, odbytej w dniu 29 czerwca 2018 roku w budynku
administracyjnym Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju, w godz. 12°° do 14.30.
        
             Ad.1.  Otwarcia XLI Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój dokonał Przewodniczący Rady 
Gminy Paweł Patrzałek.  Przywitał obecnych  na Sesji radnych Rady Gminy Solec-Zdrój,  
Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Gądka, radnych powiatu Jerzego Kordosa i 
Roberta Gwoździa, Wójta Gminy Adama Pałysa, sołtysów i kierowników referatów Urzędu 
Gminy oraz pozostałych gości .  
       Przewodniczący Rady poinformował,  że na ogólny stan 15 –tu radnych obecnych jest  
14-tu , co stanowi   quorum uprawnione do podejmowania prawomocnych uchwał. 
Nieobecni na Sesji radni:  Marek Kasperkowicz.
Lista obecności – w załączeniu.
             Ad.2.  Przewodniczący Rady  Paweł Patrzałek odczytał  porządek posiedzenia, który 

przedstawia się następująco:
1. Otwarcie XLI Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.
2. Przyjęcie porządku XLI Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.
3. Przyjęcie Protokołu z XL Sesji Rady Gminy.
4. Wręczenie Stypendium Wójta Gminy Solec-Zdrój za wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie
i konkursach artystycznych.
5. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na XL Sesji Rady Gminy Solec- Zdrój.
6. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Wójta Gminy. 
7.  Informacja  Wójta  Gminy  wynikająca  z  art.  37  ust.  8  ustawy  o  planowaniu  i
zagospodarowaniu przestrzennym.
8.  Interpelacje i zapytania radnych.
9. Podjęcie uchwał:
a/ uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy,
b/ uchwała w sprawie zmian w statucie Gminnego Centrum Kultury w Solcu-Zdroju.
c/ uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od 
nieruchomości w drodze inkasa, ustanowienia inkasentów i wysokości wynagrodzenia  za 
inkaso,
d/uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Solec-Zdrój,
e/ uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2018 rok,
f/ uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu  budżetu 
gminy,
g/ uchwała wprowadzająca zmiany do uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy 
Solec-Zdrój.
10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
11.Wolne wnioski i zapytania.
12. Zakończenie obrad.
               Ad.3. Nikt z obecnych nie wniósł żadnych uwag do protokołu z  XL Sesji Rady 
Gminy. Protokół uznany został za przyjęty .                                                                                 
                Ad.4 . Wójt Gminy Adam Pałys wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Pawłem 
Patrzałkiem dokonali wręczenia Stypendiów Wójta Gminy uczniom miejscowych szkół, 
posiadającym osiągnięcia w nauce, sporcie i konkursach artystycznych.
                Ad.5. Wójt Adam Pałys przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych 
na  XL Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój. 
Radni nie zgłosili żadnych uwag.
Sprawozdanie - w załączeniu.



                Ad.6. Następnie Wójt  Adam Pałys przedstawił informację o zarządzeniach 
wydanych  w okresie między Sesjami.
Nie zgłoszono uwag ani zastrzeżeń. 
Informacja – w załączeniu.
                Ad.7. Pracownik Urzędu Gminy Grzegorz Jabłoński  przedstawił  Informację o
zgłoszonych  żądaniach  wynikających  z  art.  37  ust.  8  ustawy  o  planowaniu  i
zagospodarowaniu przestrzennym.
Informacja   – w załączeniu.
                 Ad.8. W interpelacjach i zapytaniach radnych głos zabrali:
Radny Andrzej Kopeć:
- do powiatu: prośba o wysprzątanie rowów przy drodze powiatowej przez Wełnin.
Radny Krzysztof Galus:
- czy była już kontrola placu w Zborowie, na którym gromadzone są odpady komunalne ?
 W związku z licznymi pożarami składowisk śmieci proponuje,  by kontrolę przeprowadziła 
również Państwowa Straż Pożarna.
Radny Stanisław Żelazny:
- do powiatu: czy będzie wykonany chodnik w m. Świniary  od kościoła do drogi krajowej?
- co z mostem w miejscowości Ludwinów?
- nawieźć ziemi na drogę Zielonki-Błotnowola,
-czy można przebudować parking przy ośrodku zdrowia, zanim uregulowana zostanie sprawa 
działek ?
Radny Czesław Zeliasz
- czy wiadomo już coś w sprawie drogi płytkiej w Piestrzcu?
- droga na Magierów?
Radna Teresa Sowula
- wykonać asfalt na drodze w kierunku kaplicy.
Radny Włodzimierz Grabda
- do powiatu: droga na Żuków była poprawiana ale niezbyt dokładnie.
Radny Paweł Fortuna:
- ponawia prośbę o remont drogi na „Nową Wieś”.
Radny Antoni Kołkowski
- jak wygląda sprawa suszy?
Radny Jan Żubrowski
- jak się przedstawia kwestia zatrudnień nauczycieli po zmianach w szkolnictwie?
- ile czytelników mają biblioteki szkolne i biblioteka publiczna?
- ile w ciągu roku wydano na zakup książek dla bibliotek?
- ile woluminów znajduje się w bibliotekach?
- czy wszystkie dzieci korzystają z biblioteki?
- jaka była największa liczba przeczytanych książek przez czytelnika?
Radny Adrian Babiarz
- jak wygląda sprawa uregulowania działek przy strażnicy OSP?
- wystąpić do Izby Rolniczej z prośbą o podawanie informacji o darmowych szkoleniach 
organizowanych dla rolników.
Radny Paweł Patrzałek
- uzupełnić wyrobiska powstałe podczas prac kanalizacyjnych w Solcu-Zdroju.
Radny Henryk Osak
- zwrócił uwagę na nieprawidłowe funkcjonowanie firmy przewozowej NED: busy 
odjeżdżają przed czasem, są problemy z obsługą biletów miesięcznych.

   Ad.9a/ Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek poinformował, że   projekt uchwały w
sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Solec-Zdrój z tytułu wykonania budżetu 



Gminy za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu  był omawiany na 
posiedzeniach komisji i otrzymał ich rekomendację.
Następnie udzielił głosu Skarbnikowi Gminy . Skarbnik Zofia Kopeć odczytała uchwałę 
Nr 2819/2018  II Składu Orzekającego  RIO w Kielcach, pozytywnie opiniującą przedłożone 
przez Wójta Gminy Solec-Zdrój sprawozdania z wykonania budżetu  za 2017 rok.  
       Przewodniczący   Komisji Rewizyjnej Paweł Fortuna  przedstawił  wniosek Komisji  o 
udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium w związku  z pozytywną oceną wykonania budżetu 
za 2017 rok.  
       W dalszej kolejności Skarbnik Gminy  przedstawiła  radnym uchwałę Nr 2841/2018
 II Składu Orzekającego RIO w Kielcach, która zawiera pozytywną opinię wniosku Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie udzielenia  absolutorium Wójtowi Gminy. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 
Gminy Solec-Zdrój z tytułu wykonania budżetu Gminy  za 2017 rok .
Nikt z radnych nie zgłosił pytań ani uwag do uchwały, w związku z czym  została poddana  
pod głosowanie .
Za udzieleniem absolutorium głosowało 14 radnych,
przeciw – 0 radnych,
wstrzymało się – 0 radnych . 
Uchwała nr XLI/244/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Solec-Zdrój z 
tytułu  wykonania budżetu Gminy za 2017 rok – w załączeniu.              
            Ad.9b/Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek poinformował, że   projekt uchwały  w 
sprawie zmian w Statucie Gminnego Centrum Kultury w Solcu-Zdroju był omawiany na 
posiedzeniach komisji i otrzymał ich rekomendację. 
Przewodniczący Rady odczytał  powyższą uchwałę .
Nikt z radnych nie zgłosił pytań ani uwag w związku z czym uchwała została poddana  pod 
głosowanie .
Uchwała została przyjęta 14 -oma głosami „za”, 0 – przeciw, 0 –  wstrzymujących  się.
Uchwała nr XLI/245/2018  – w sprawie zmian w Statucie Gminnego Centrum Kultury w 
Solcu-Zdroju - w załączeniu.
              Ad. 9c/  Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek poinformował, że   projekt uchwały  
zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od 
nieruchomości w drodze inkasa, ustanowienia inkasentów   i wysokości wynagrodzenia za 
inkaso był omawiany na posiedzeniach komisji i otrzymał ich rekomendację. 
Przewodniczący odczytał powyższą uchwałę .
Nikt z radnych nie zgłosił pytań ani uwag w związku z czym uchwała została poddana  pod 
głosowanie .
Za przyjęciem głosowało 14 radnych, 
przeciw – 0 radnych,
wstrzymało się – 0 radnych . 
Uchwała nr XLI/246/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku 
rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, ustanowienia inkasentów i wysokości 
wynagrodzenia za inkaso  – w załączeniu.
             Ad.9d/  Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek poinformował, że   projekt uchwały  w
sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój  na lata 2018 – 2032 był 
omawiany na posiedzeniach komisji i otrzymał ich rekomendację. 
Przewodniczący odczytał powyższą uchwałę .
Nikt z radnych nie zgłosił pytań ani uwag w związku z czym uchwała została poddana  pod 
głosowanie .
Za przyjęciem głosowało 14 radnych, 
przeciw – 0 radnych,



wstrzymało się – 0 radnych . 
Uchwała nr XLI/247/2018   w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój
na lata 2018 – 2032  – w załączeniu.

Ad.9e/ Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek poinformował, że   projekt uchwały  w 
sprawie  zmiany  budżetu gminy Solec-Zdrój na 2018 rok był omawiany na posiedzeniach 
komisji i otrzymał ich rekomendację. 
Przewodniczący odczytał powyższą uchwałę .
Nikt z radnych nie zgłosił pytań ani uwag w związku z czym uchwała została poddana  pod 
głosowanie .
Za przyjęciem głosowało 14 radnych, 
przeciw – 0 radnych,
wstrzymało się – 0 radnych . 
Uchwała nr XLI/248/2018 w sprawie zmiany  budżetu gminy Solec-Zdrój na 2018 rok   – w 
załączeniu.

Ad.9f/ Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek poinformował, że   projekt uchwały  w 
sprawie   zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy był 
omawiany na posiedzeniach komisji i otrzymał ich rekomendację. 
Przewodniczący odczytał powyższą uchwałę .
Nikt z radnych nie zgłosił pytań ani uwag w związku z czym uchwała została poddana  pod 
głosowanie .
Za przyjęciem głosowało 14 radnych, 
przeciw – 0 radnych,
wstrzymało się – 0 radnych . 
Uchwała nr XLI/249/2018   w sprawie  zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego 
deficytu budżetu gminy  – w załączeniu.
            Ad.9g/ Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek poinformował, że   projekt uchwały  
wprowadzający zmiany do uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Solec-Zdrój  był
omawiany na posiedzeniach komisji i otrzymał ich rekomendację. 
Przewodniczący odczytał powyższą uchwałę .
Nikt z radnych nie zgłosił pytań ani uwag w związku z czym uchwała została poddana  pod 
głosowanie .
Za przyjęciem głosowało 14 radnych, 
przeciw – 0 radnych,
wstrzymało się – 0 radnych . 
Uchwała nr XLI/250/2018  wprowadzający zmiany do uchwały w sprawie wynagrodzenia 
Wójta Gminy Solec-Zdrój    – w załączeniu.
             Ad.10. Odpowiedzi na zgłoszone pytania i interpelacje udzielili:
Wójt Adam Pałys:
- rowy będą czyszczone wspólnie z powiatem,
- w środę zostało wysłane  pismo do firmy odbierającej odpady  odnośnie ich gromadzenia , 
wizja zostanie przeprowadzona, wyniki z kontroli zostaną podane do publicznej wiadomości 
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Zborowie,
- odnośnie mostu na Ludwinowie prowadzona jest korespondencja z Wodami Polskimi w 
sprawie  stanu technicznego mostu,   Gmina wstawiła znak zakazu przejazdu,
- na drogę w Zielonkach ziemia zostanie dowieziona ,
- sprawa  działek przy ośrodku zdrowia w dalszym ciągu jest rozstrzygana w  Sądzie, 
o zrobienie drugiego wjazdu na parking trzeba wystąpić do powiatu, nie ma gdzie przenieść 
wiaty przystankowej,
- trwa procedura nabycia działek przy OSP w Piestrzcu,
- odnośnie remontu i wykonania dróg musi być projekt i droga musi spełniać określone 



parametry czyli mieć co najmniej 5 m szerokości,
- wyjaśnień w sprawie suszy  udzieli pracownik Urzędu Gminy Pani Agnieszka Kopeć,
- nie wszyscy nauczyciele w br. szkolnym będą mieć pełne etaty,
- odnośnie czytelnictwa przygotowana zostanie informacja,
- uwagi  dotyczące działalności NED trzeba zgłaszać  do instytucji, która wydała zezwolenie 
na prowadzenie działalności.  Urząd również wysyłał pisma w tej sprawie. 
Najskuteczniejszym będzie zgłoszenie nieprawidłowości  zaraz po wystąpieniu zdarzenia.
Radny powiatu Andrzej Gądek:
- rowy będą uprzątnięte,
- w m. Świniary planowane jest poszerzenie drogi od kościoła do drogi krajowej,
- droga na Żuków będzie robiona.
Ad. 11 W wolnych wnioskach głos zabrali:
- Pani Agnieszka Kopeć omówiła sprawę składania wniosków w związku z wystąpieniem 
strat w wyniku suszy.
Mieszkaniec Solca-Zdroju zgłosił, że:
- plac przy starym kinie nie jest porządkowany,
- dementuje pogłoski, iż przez niego wstrzymano budowę kanalizacji w m. Piasek Mały
Wójt Adam Pałys
- śmieci są zbierane cały rok i plac jest porządkowany,
- nic nie jest wiadomo odnoście wstrzymania budowy kanalizacji.
Sołtys Krystyna Liwara:
 - coraz częściej przez Zagórzany przejeżdżają ciężarowe samochody.   
Radny Andrzej Gądek:
- jest ustawiony znak ograniczający tonaż, przypadki przejazdu tych samochodów trzeba 
zgłaszać na policję.
Sołtys Waldemar Korniłowicz:
- plac systematycznie jest wykaszany, kosze po zapełnieniu są każdorazowo opróżnianie a 
właściciele nieruchomości są zobligowani do uporządkowani sobie terenu przy swojej posesji.
Sekretarz Gminy Artur Cygan:
- przedstawił działalność LGD „Królewskie Ponidzie”.
Wójt Adam Pałys:
- złożył podziękowania dotychczasowej prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Soleckiej  za  
całokształt działalności w stowarzyszeniu .
             Ad.12. W związku z wyczerpaniem się porządku obrad Przewodniczący  
Rady Gminy Paweł Patrzałek  dokonał zamknięcia XLI Sesji Rady Gminy Solec-
Zdrój.

Protokołowała:                                                                                Przewodniczący  Rady
Joanna Tłustochowicz                                                                           Paweł Patrzałek


	PROTOKÓŁ Nr XLI/2018
	Radni nie zgłosili żadnych uwag.
	Sprawozdanie - w załączeniu.
	Ad.6. Następnie Wójt Adam Pałys 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:

