
                                               PROTOKÓŁ  Nr X/2015

z X Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój, odbytej w dniu 29 czerwca 2015 r. w budynku administracyjnym
Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju, w godz. 14˚˚ do 15.50. 

                                Ad.1.  Otwarcia X Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój dokonał 
Przewodniczący Rady Gminy Paweł Patrzałek.  Przywitał obecnych  na Sesji  radnych Rady Gminy,  
Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Gądka, radnego powiatu  Jerzego Kordosa, dyrektora ZOZ
w Busku-Zdroju Grzegorza Gałuszkę, Wójta Gminy Adama Pałysa,  sołtysów i kierowników 
referatów Urzędu Gminy.  
       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: Teresa Sowula.
Lista obecności – w załączeniu.
                               Ad.2. Przewodniczący Rady  przedstawił porządek posiedzenia:
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie X Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.
2. Przyjęcie porządku X Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.
3. Przyjęcie Protokołu z IX Sesji Rady Gminy.
4. Wręczenie nagród za wyniki w nauce dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Solec-Zdrój.
5. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na IX Sesji Rady Gminy  
     Solec- Zdrój.
6. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Wójta Gminy. 
7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy dot. oświadczeń majątkowych radnych.
8. Informacja Wójta Gminy dot. oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych.
9. Interpelacje i zapytania radnych. 
10. Podjęcie uchwał:
a)  Projekt  uchwały   w  sprawie  udzielenia  absolutorium  Wójtowi  Gminy  Solec-Zdrój  z  tytułu
wykonania budżetu Gminy za 2014 rok.
b) Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Zborowie.
c) Projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe
warunki przyznania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz
niektóre  inne  składki  wynagrodzenia,  a  także  wysokość  oraz szczegółowe zasady przyznawania  i
wypłacania dodatku mieszkaniowego.  
d) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury
Solec-Zdrój za 2014 r.
e) Projekt uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowej w miejscowości Solec-Zdrój.
f)  Projekt  uchwały w sprawie powołania  zespołu  ds.  zaopiniowania  kandydatów na  ławników na
kadencję 2016-2019.
g) Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015r.
h) Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi.
i) Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania.
11. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
12.Wolne wnioski i zapytania.
13.Zakończenie obrad.
Powyższy porządek radni przyjęli jednogłośnie, bez uwag.    
                               Ad.3. Nikt z obecnych radnych nie zgłosił zastrzeżeń ani uwag do 
protokołu z VIII i  IX Sesji Rady Gminy. Protokoły uznane zostały za przyjęte .    
                              Ad.4. Na sesji obecni byli uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum, którzy 
osiągnęli najwyższą średnią bądź byli laureatami olimpiad i konkursów. Wójt Gminy Adam Pałys 
złożył podziękowania zarówno młodzieży jak i  rodzicom za ich osiągnięcia oraz wspólnie z 
Przewodniczącym Rady Pawłem Patrzałkiem wręczyli czeki i listy gratulacyjne.



                              Ad.5. Wójt Adam Pałys przedstawił sprawozdanie z wykonania 
uchwał podjętych na IX Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój. 
Radni nie zgłosili żadnych uwag.
Sprawozdanie - w załączeniu.
                              Ad.6. Następnie Wójt  przedstawił informację o zarządzeniach 
wydanych  w okresie między Sesjami.
Nie zgłoszono uwag ani zastrzeżeń. 
Informacja – w załączeniu.
                               Ad.7. Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek przedstawił zebranym informację 
dotyczącą złożonych przez radnych oświadczeń majątkowych.
Informacja – w załączeniu.
                               Ad.8. Wójt Adam Pałys przedstawił zebranym informację dotyczącą złożonych 
przez pracowników samorządowych oświadczeń majątkowych.
Informacja – w załączeniu.
                                Ad.6. W interpelacjach i zapytaniach radnych głos zabrali:
Przewodniczący Powiatu Andrzej Gądek wystąpił z wnioskiem do Przewodniczącego  o udzielenie 
głosu dyrektorowi szpitala Grzegorzowi Gałuszce, który przybył na posiedzenie w związku z licznymi
pytaniami radnych i mieszkańców dotyczących przyszłości i kondycji finansowej  szpitala w Busku-
Zdroju.
Dyrektor Grzegorz Gałuszka w pierwszej kolejności podziękował radnym za wsparcie finansowe na 
przebudowę oddziału dziecięcego. Dodał, że prace dobiegają już końca  i pod koniec sierpnia br. 
oddział zacznie funkcjonować.
Odnosząc się  całościowo do funkcjonowania szpitala poinformował, że będąca od czterech lat pod 
jego zarządem placówka powoli stabilizuje swoją sytuację finansową. Poczynione zostały nowe 
inwestycje, zakupiony został nowy sprzęt, pozyskano lekarzy specjalistów. Na dzień dzisiejszy trwają 
dalsze prace inwestycje mające na celu  rozwój szpitala. Uchylona została decyzja o nieprzyznaniu 
przez NFZ kontraktu   na prowadzenie oddziału kardiologicznego, co daje nadzieję, że placówka w 
przyszłości będzie mogła świadczyć usługi z tego zakresu. Zamknięcie oddziału geriatrycznego jest 
przejściowe i wiąże się z brakiem specjalisty. Są nowe koncepcje poszerzenia działalności szpitala. 
Oddziały takie jak dziecięcy, neonatologia czy geriatria posiadają sprzęt zakupiony przez WOŚP.
Obecni nie zgłosili żadnych pytań pod adresem dyrektora szpitala.
Radny  Paweł Fortuna :
- dokończyć drogę do Solca-Zdroju. 
Radny Grabda Włodzimierz:
- zrobić drogę do p. Magdziarz, do świetlicy i na krzyżówce przy przystanku dla dzieci.
Radny Zeliasz Czesław:
- ruszyć z drogami w Piestrzcu.
Radny Andrzej Kopeć:
- na drodze powiatowej zamontować próg zwalniający,
- zamontować lampę na Kopaninie.
Radny Jan Żubrowski:
- Na spotkaniu przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowej z mieszkańcami bloku poruszono temat 
oświetlenia . Czy możliwe jest uwzględnienie w projekcie oświetlenia Solca-Zdroju również 
oświetlenia bloku? 
- Czy pracownicy komunalni mogą za odpłatnością wykosić trawę obok bloku?
- Zatrudnić osobę do sprzątania ulic w Solcu-Zdroju.
- Jakie remonty szkół będą przeprowadzone w wakacje?
- W rowach i lasach znajduje się dużo śmieci. Osoby spoza terenu gminy podrzucają również odpady 
do kontenerów.
Radny Włodzimierz Grabda:
- do powiatu: przyspieszyć remont drogi na Żuków.
Radny Stanisław Żelazny:
- ogrodzić boisko sportowe w Świniarach,
- zagospodarować zbiornik wodny za strażnicą.



Radny Jerzy Łukasiewicz:
- już w lutym wspominał o Studnisku i do tej pory nic nie zostało zrobione,
- podczas remontu droga obok p. Dyrduła została zawyżona  i woda nie spływa do rowu. 
Radny Czesław Zeliasz:
- droga Piestrzec – Zborów.

              Ad.7a. Przewodniczący Rady Gminy Paweł Patrzałek  udzielił głosu Skarbnikowi 
Gminy . Skarbnik Zofia Kopeć odczytała uchwałę II Składu Orzekającego  RIO w Kielcach, 
pozytywnie opiniującą przedłożone przez Wójta Gminy Solec-Zdrój sprawozdania z wykonania 
budżetu  za 2014 rok.  
       Następnie Przewodniczący   Komisji Rewizyjnej Paweł Fortuna  odczytał wniosek Komisji  z 
pozytywną  opinią  wykonania budżetu Gminy Solec-Zdrój za 2014 rok i występujący jednocześnie o 
udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu prawidłowego wykonania tegoż budżetu.  
W dalszej kolejności Skarbnik Gminy  przedstawiła  radnym uchwałę II Składu Orzekającego RIO w 
Kielcach zawierającą pozytywną opinię   dot. wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenia absolutorium.
Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek  poinformował, że uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi 
Gminy absolutorium otrzymała pozytywną rekomendację Komisji i odczytał jej treść. 
Nikt z radnych nie zgłosił pytań ani uwag.
Uchwała poddana pod głosowanie  została przyjęta następującą ilością głosów:
za przyjęciem – 14 głosów,
przeciw – 0 głosów,
wstrzymało się – 0 głosów. 
Uchwała nr X/35/2015 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu  wykonania 
budżetu Gminy za 2014 rok – w załączeniu.          
              Ad.7b.Przewodniczący  Paweł Patrzałek  poinformował , że projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Zborowie  był omawiany na komisjach i 
otrzymał pozytywną opinię.
Nikt z radnych nie zabrał głosu w sprawie powyższej uchwały.
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 X/36/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w 
Zborowie– w załączeniu.
                       Ad.7c. Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie zmiany 
regulaminu określającego wysokość stawek i warunki przyznawania nauczycielom dodatków był 
omawiany na komisjach i otrzymał  pozytywną opinię.   
Odczytana i poddana pod głosowanie uchwała nie budziła zastrzeżeń radnych i  została przyjęta 
następującą ilością głosów:
za przyjęciem – 14,
przeciw – 0,
wstrzymało się – 0.
Uchwała Nr X/37/2015 w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość stawek oraz 
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za 
warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe 
zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego    – w załączeniu

 Ad.7d/ Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego GCK był omawiany na komisjach i otrzymał pozytywną 
opinię. 
Odczytana   przez Przewodniczącego Rady uchwała , poddana pod głosowanie radnych została 
przyjęta 14-oma głosami „za”, przy 0 – przeciw i 0 – wstrzymujących się.
Uchwała Nr X/38/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Centrum 
Kultury Solec-Zdrój za 2014 r. – w załączeniu.



                       Ad.7e. Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek poinformował, że projekt uchwały w 
opłaty uzdrowiskowej był omawiany na posiedzeniach  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  X/39/2015 w sprawie opłaty uzdrowiskowej w miejscowości Solec-Zdrój – w załączeniu.
                        Ad.7f/. Przewodniczący Paweł Patrzałek poinformował, że projekt uchwały w sprawie 
powołania zespołu ds. zaopiniowania ławników był omawiany na posiedzeniach  komisji i otrzymał 
pozytywną opinię.
Odczytana i poddana pod głosowanie  uchwała otrzymała następującą ilość głosów:
za przyjęciem – 14,
przeciw – 0,
wstrzymało się – 0.
Uchwała Nr X/40/2015 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników na 
kadencję 2016 - 2019   – w załączeniu.
                     Ad.7g/ Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały w sprawie 
dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok był omawiany na posiedzeniach komisji Rady i 
otrzymał pozytywną rekomendację . Następnie odczytał powyższą uchwałę i poddał ją pod 
głosowanie. Uchwała została przyjęta następującą ilością głosów:
za przyjęciem – 14 radnych,
przeciw – 0 radnych,
wstrzymało się  - 0 radnych.
Uchwała Nr X/41/2915 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r. – w załączeniu.
                   Ad.7h/ Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek poinformował o pozytywnej opinii wydanej
przez komisje , dotyczącej projektu uchwały w sprawie przekazania skargi.
Odczytana nie budziła zastrzeżeń radnych . Poddana pod głosowanie otrzymała następującą ilość 
głosów: 
z przyjęciem – 14 radnych,
przeciw – 0 radnych,
wstrzymało się – 0 radnych.
Uchwała Nr X/42/2015 w sprawie przekazania skargi – w załączeniu.
                  Ad.7i/ Nie budziła zastrzeżeń uchwała w sprawie utworzenia odrębnych obwodów 
głosowania, która odczytana przez Przewodniczącego i poddana pod głosowanie została przyjęta 
następującą ilością głosów:
za przyjęciem – 14 radnych,
przeciw – 0 radnych,
wstrzymało się – 0 radnych.
Uchwała Nr X/43/2015 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania – w załączeniu.
                        Ad.8. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania i interpelacje radnych  udzielili:
Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek:
- Na drogach powiatowych można montować progi zwalniające, należy  jednak wcześniej dokładnie 
przeanalizować wady i zalety takich progów. Prędkość z jaką pojazd  może się poruszać na takiej 
drodze to 20 km na godzinę. 
- Droga Piasek Mały – Żuków będzie robiona po zakończeniu rekultywacji gruntów w Żukowie.
- Są już środki na budowę drogi Zborów – Piestrzec  i  droga  będzie robiona.
Wójt Gminy Adam Pałys:
- Postara się o dokończenie drogi na Błonie.
- Droga do Magdziarzów będzie na razie wykoszona, być może założony zostanie jeszcze przepust.
- Drogi w Piestrzcu będą robione po otrzymaniu środków na usuwanie skutków powodzi. W pierwszej
kolejności będzie robiona droga obok p. Kordosa.
- Dużo przysiółków w gminie nie ma jeszcze oświetlenia. Będą one brane pod uwagę przy 
modernizacji oświetlenia w gminie.
- Jeżeli słupy oświetleniowe znajdują się na działce Spółdzielni Mieszkaniowej to gmina nie może ich 
ująć do planu modernizacji.



- Gmina nie może świadczyć żadnych usług, dlatego też  trawy obok bloku nie może wykaszać 
pracownik komunalki. Spółdzielnia może zlecić komuś wykonanie takich prac za odpłatnością.
- Ulice w Solcu-Zdroju są sprzątane. Można jednak zastanowić się nad zatrudnieniem pracownika do 
utrzymania zieleni i czystości.
- W okresie wakacyjnym przeprowadzony zostanie remont dachu na szkole w Zborowie, pokrycie 
dachowe nad salą gimnastyczną w Kikowie i drobne remonty bieżące.
- Jeżeli znane są dane osób podrzucających śmieci do kontenerów to należy to zgłosić, a będzie 
wszczęte  postępowanie.
- Mieszkańcy Świniar powinni zadecydować jak chcą zagospodarować zbiornik.
- Odwodnienie na Studnisku będzie zrobione.
- Droga obok p. Dyrduła nie jest zawyżona, woda spływa do Strugi.
                        Ad.9. Wolne wnioski i zapytania:
Pan Leszek Sowula:
- Wstawić przepust na zakręcie drogi  powiatowej od Zagajowa w kierunku Kolonii Zagajów oraz 
wyciąć krzewy.
- Wykosić dokładnie zakręt drogi Chinków – Rzegocin.
- Prawidłowo oznakować drogę obok cmentarza w Solcu-Zdroju.
Wójt Adam Pałys:
- Oznakowanie skrzyżowania dróg przy cmentarzu będzie uzgodnione z PZD.
Pan Bogdan Pietrzyk:
- Jego wnuczek uczęszczający do szkoły w Kikowie zajął I miejsce i nie otrzymał dzisiaj żadnej 
nagrody.
- Uważa, że poszczególne miejscowości powinny czyścić pobocza we własnym zakresie.
- do powiatu: droga w Kikowie prowadząca do tantry zmieniła swoje granice, jest również bardzo 
zniszczona.
Pan Andrzej Gądek:
- Przedmiotowa droga tzw. Szlak Królewski będzie  odnowiona.
Wójt Adam Pałys:
- Stypendystą zostaje uczeń, który poprzez poszczególne etapy dojdzie do etapu wojewódzkiego.
                      Ad.10. W związku z wyczerpaniem się porządku obrad Przewodniczący  Rady Paweł 
Patrzałek  dokonał zamknięcia X  Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.

Protokołowała                                                                            Przewodniczący Rady
Danuta Grabda                                                                               Paweł Patrzałek
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	Obecni nie zgłosili żadnych pytań pod adresem dyrektora szpitala.
	- W okresie wakacyjnym przeprowadzony zostanie remont dachu na szkole w Zborowie, pokrycie dachowe nad salą gimnastyczną w Kikowie i drobne remonty bieżące.

