
                                          PROTOKÓŁ  Nr XI/2019 

 

z  XI Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój, odbytej w dniu 30 sierpnia  2019 roku w budynku 

administracyjnym Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju, w godz. od 8°° do 10.50. 

          

                Ad.1.  Otwarcia XI 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, Wójta Gminy Adama Pałysa, Z-cę Wójta 

Piotra Kalitę , Skarbnika Gminy Zofię Kopeć,  Sekretarza Gminy Artura Cygana,  sołtysów  

oraz pozostałych gości .   

Kierownicy referatów Urzędu Gminy obecni na Sesji:  Izabela Kopeć-Ból,  kierownik GOPS 

Stefania Bartnik. 

               Ad.2. Przewodniczący Rady poinformował,  że ustawowy skład  Rady wynosi 15 

radnych,  w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi quorum  niezbędne do prowadzenia obrad 

Rady Gminy Solec-Zdrój  oraz podejmowania prawomocnych uchwał.  

Lista obecności – w załączeniu. 

                Ad.3.  Przewodniczący Rady  Paweł Patrzałek   odczytał   porządek  posiedzenia, 

który przedstawia się następująco : 

1. Otwarcie XI Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie porządku XI Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój. 

4. Złożenie do Przewodniczącego Rady Gminy pisemnych interpelacji i zapytań przez 

radnych. 

5. Przyjęcie Protokołu z X  Sesji Rady Gminy. 

6. Informacja Wójta Gminy z działalności w  okresie między sesjami. 

7. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska. 

8. Podjęcie uchwał: 

a/ zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie 

Solec-Zdrój, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłat za 

korzystanie z nich,  

b/ w sprawie uchwalenia Regulaminu Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej w Gminie 

Solec-Zdrój, 

c/ w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia wysokości tej opłaty, 

d/ w sprawie zawarcia porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach 

Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej,  

e/ w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2019 rok. 
9.Wolne wnioski i zapytania. 

10. Zakończenie obrad. 

Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek poddał proponowany porządek pod głosowanie 

radnych. 

Za jego przyjęciem głosowało 15 radnych. 

                Ad.4. Pisemne  interpelacje do Przewodniczącego Rady złożyli następujący radni: 

Teresa Sowula, Łukasz Madej, Paweł Patrzałek. 

                Ad.5. Nikt z obecnych nie wniósł żadnych uwag do protokołu z  X Sesji Rady 

Gminy. Protokół uznany został jednogłośnie za przyjęty .                                                                                                           

                 Ad.6.  Wójt Adam Pałys  przedstawił informację z wykonania uchwał podjętych na 

X Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 18 lipca 2019 r., natomiast sprawozdanie z działalności 

Wójta Gminy za okres od 18 lipca  2019 r. przedłożyli kierownicy poszczególnych referatów. 



Nawiązując do przedłożonych sprawozdań radny Grzegorz Lasak zwrócił się o wskazanie 

zadań na które zostały złożone wnioski o wydanie pozwolenia w ramach planowanej 

rewitalizacji. Pan Piotr Kalita wyjaśnił, że w planie rewitalizacyjnym ujętych jest pięć zadań, 

a wnioski zostały złożone na każde z nich, tj. zadanie I - zagospodarowanie ulic Cichej, 

Kościelnej i T. Kościuszki, zadanie II – teren obok szkoły  , zadanie III - park, zadanie IV – 

zalew , zadanie V – przebudowa kanalizacji pokąpielowej.   

Nikt z obecnych nie zgłosił pytań ani uwag pod adresem przedłożonych sprawozdań. 

Sprawozdania - w załączeniu.      

                 Ad.7. Pani Ewa Król – Pałys przedstawiła Raport z realizacji Programu Ochrony 

Środowiska.Wójt Adam  Pałys dodał, że w województwie realizowany jest program „Czyste 

powietrze”, gminy zaś same finansują jego realizację. 

                 Ad. 8a/ Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek poinformował, że radni otrzymali 

projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w 

Gminie Solec-Zdrój, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki 

opłat za korzystanie z nich . Projekt był również szczegółowo  omawiany na posiedzeniach 

komisji stałych Rady Gminy i otrzymał ich rekomendację.  

Nikt z radnych nie zgłosił uwag ani zastrzeżeń do przedłożonej uchwały. 

Przewodniczący poddał uchwałę  pod głosowanie. 

Za przyjęciem głosowało 15 radnych, 

przeciw  - 0 radnych, 

wstrzymało się – 0 radnych 

Uchwała Nr XI/53/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych w Gminie Solec-Zdrój, warunków i zasad korzystania z tych przystanków 

oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z nich – w załączeniu. 

                 Ad.8b/  Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek poinformował, że   projekt uchwały 

w sprawie  uchwalenia Regulaminu Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej w Gminie 

Solec-Zdrój, był omawiany na posiedzeniach komisji i otrzymał ich rekomendację.  

Następnie odczytał powyższą uchwałę . 

Nikt z   radnych nie zgłosił pytań ani uwag w związku z czym uchwała została poddana  pod 

głosowanie . 

Za przyjęciem głosowało 15 radnych, 

przeciw  - 0 radnych, 

wstrzymało się –  radnych. 

Uchwała Nr XI/54/2019  w sprawie  uchwalenia Regulaminu Obywatelskiej Inicjatywy 

Uchwałodawczej w Gminie Solec-Zdrój – w załączeniu. 

                   Ad.8c/ Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek poinformował, że projekt uchwały  

w sprawie  wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia wysokości tej opłaty był omawiany na posiedzeniach komisji i otrzymał ich 

rekomendację, a następnie odczytał  uchwałę. 

Wójt Adam Pałys wyjaśnił zebranym, że na zwiększenie opłaty za odbiór śmieci od 

mieszkańców miał wpływ wzrost ceny za odbiór 1 tony odpadów niesegregowanych ,  

większa produkcja odpadów i niewłaściwa segregacja przez mieszkańców.  

Obecne wpływy z opłat nie pokrywają kosztów odbioru . 

Nikt z   radnych nie zgłosił pytań ani uwag w związku z czym uchwała została poddana  pod 

głosowanie . 

Za przyjęciem głosowało 15 radnych, 

przeciw  - 0 radny, 

wstrzymało się – 0 radny 

Uchwała Nr XI/55/2019 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty – w załączeniu. 



                   Ad.8d/Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek poinformował, że projekt uchwały 

w sprawie zawarcia porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach 

Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej był omawiany na posiedzeniach komisji i otrzymał 

ich rekomendację, a następnie odczytał  uchwałę. 

Nikt z   radnych nie zgłosił pytań ani uwag w związku z czym uchwała została poddana  pod 

głosowanie . 

Za przyjęciem głosowało 15 radnych, 

przeciw  - 0 radny, 

wstrzymało się – 0 radny 

Uchwała Nr XI/56/2019 w sprawie w sprawie zawarcia porozumienia o wspólnym 

przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej – w załączeniu. 

                   Ad.8e/ Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek poinformował, że projekt uchwały  

w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2019 rok był omawiany na posiedzeniach 

komisji i otrzymał ich rekomendację, a następnie odczytał  uchwałę. 

Nikt z   radnych nie zgłosił pytań ani uwag w związku z czym uchwała została poddana  pod 

głosowanie . 

Za przyjęciem głosowało 15 radnych, 

przeciw  - 0 radny, 

wstrzymało się – 0 radny 

Uchwała Nr XI/57/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2019 – w 

załączeniu. 

                   Ad.9. W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrali: 

Radny Grzegorz Lasak: 

- Jak jest realizowany przez Gminę rządowy program przebudowy dróg samorządowych? 

- Zorganizować dla radnych objazd jednostek organizacyjnych gminy i obiektów 

komunalnych. 

- Od przyszłego roku wdrożyć leczenie kasztanowców rosnących  przy drodze od Kikowa i 

Magierowa  w kierunku Zborowa. 

- W miejscowościach Żuków, Chinków  i Zagajów znajduje się dużo dróg utwardzonych, 

które mogą służyć jako ścieżki rowerowe. Oznaczyć je tabliczkami. 

- Czy wiadomo coś na temat realizacji inwestycji przy zalewie? 

- Rozważyć wybudowanie gminnej stacji uzdatniania wody.  

- Prowadzić taką gospodarkę wodną, aby w przyszłości gmina była zabezpieczona w wodę. 

- Dążyć do porozumienia z właścicielami Uzdrowiska  w sprawie utworzenia ciągu 

komunikacyjnego przez park uzdrowiskowy,  łączącego  teren  zalewu z ul. Partyzantów.  

W przypadku braku zgody właściciela uzdrowiska użyć dozwolonych mechanizmów 

prawnych. 

Radny Eryk Grabowski: 

- Ponawia wniosek o zwiększenie patroli pieszych oraz reakcję policji na nieprawidłowości 

zwłaszcza przy parkowaniu kamperów. 

- Ustawiony na chodniku przed kościołem zakaz handlu jest nieprzestrzegany. 

- Konieczne jest skomunikowanie zalewu i basenów mineralnych. Jeżeli nie ma zgody 

właściciela podjąć stosowne kroki prawne. 

- Dlaczego Urząd nie podjął skutecznej próby odzyskania drogi przez park poprzez złożenie 

apelacji od wyroku Sądu, tylko odstąpił od tej możliwości opierając się na opinii prawnej? 

- Zbadać czy powodem usychania kasztanowców w Uzdrowisku  nie jest przypadkiem celowe 

podlewanie ich Randapem? 

- Jak wygląda sprawa planowanego przez powiat wycięcia 120 kasztanowców ? 



- Przedstawić radnym projekt rewitalizacji. Zorganizować spotkanie Komitetu 

rewitalizacyjnego w sprawie zieleni planowanej do nasadzeń w miejscach  objętych 

rewitalizacją. 

- Kiedy będzie procedowana zmiana mpzp w miejscowości Solec-Zdrój? 

Radny Paweł Koźbiał; 

- Ma wątpliwości co do prawidłowości wykonania kanalizacji w miejscowościach Chinków, 

Zagajów, Kolonia Zagajów, Zagórzany. Wykonawca twierdzi, że zamontowanych jest  20 

pomp, co nie wynika z obliczeń dokonanych przez mieszkańców. Czy firma skończyła już 

budowę? 

- Droga ma której składowali materiały  nie została doprowadzona do pierwotnego stanu. 

Obecnie korzysta z niej wykonawca drogi przez Zagajów. 

Radny Marcin Nurek: 

- Właściciele dwóch pensjonatów przy ul. Szkolnej zgłaszali, że przedsiębiorca nie uprzątnął 

po sobie terenu obok ich posesji. 

Radny Eryk Grabowski: 

- Czy napowietrzna linia energetyczna będzie wymieniona na podziemną linię kablową? 

Radna Teresa Sowula: 

- Zaplanować do budowy chodnik przy  drodze Kików – Zborów. 

Radny Marian Mastaliński: 

- Popiera wniosek o budowę chodnika przy drodze Kików – Zborów. 

Radny Grzegorz Lasak: 

- Uważa, że chodniki niekoniecznie muszą być budowane z kostki. Tańszym  i bardziej 

praktycznym rozwiązaniem jest oddzielenie obrzeżem od jezdni pasa pod chodnik i położenie 

na nim asfaltu lub zalanie betonem. 

- Wystąpić do właścicieli uzdrowiska z propozycją przekazania w formie darowizny na rzecz 

Gminy drogi przez park i zadeklarowanie w zamian jej utrzymania przez Wójta. 

Radny Eryk Grabowski: 

- W sprawie tej drogi należy wykorzystać przepisy ustawy umożliwiającej wznowienie 

wyroków sądowych wydanych po 1991 r. 

- do powiatu: Czy będzie budowany chodnik przez Wełnin? 

Radny Łukasz Madej: 

- Popiera budowę chodnika od Kikowa w stronę Zborowa. 

Radny Jan Powroźnik: 

- Realizowany jest rządowy program dotyczący odbudowy zbiorników retencyjnych. W 

Żukowie znajduję się zaniedbany staw, który w ramach tego programu mógłby być 

odnowiony. 

Radny Stanisław Żelazny: 

- Opracować mapkę informującą o trasach rowerowych. 

- Poprawić stan mostu na nowej drodze w Świniarach. 

- Jakie są plany dotyczące budowy drogi w stronę Trzebicy? 

Radny Włodzimierz Grabda: 

- Zniszczona jest droga  do Żukowa oraz most. 

- Droga Piasek Mały – Solec-Zdrój wymaga remontu. 

- Dokończyć drogę pod las na Czarnym Gaju. 

Radny Paweł Patrzałek: 

- Rozpocząć prace związane z wizualizacją przestrzenną tej części  Solca-Zdroju , która 

objęta jest rewitalizacją. 

- Opracować mapę okolicy i wyznaczyć miejsce do jej postawienia. 

- Wskazać miejsce do handlu, pozostawiając centrum Solca-Zdroju jako część spacerowo-

wypoczynkową. 



- W centrum Solca zlikwidować reklamy i banery oraz wskazać inne miejsca na ich 

umieszczenie. 

- Przemalować dotychczasowy  budynek GCK tak, aby współgrał kolorystycznie w nowym 

budynkiem. 

- Poinformować radnych o wynikach rozmów z właścicielem uzdrowiska . 

- Wskazać miejsce do parkowania kamperów. 

- Jak będzie zagospodarowany teren przy zbiegu ulic Kościuszki i Krakowskiej? 

Radny Eryk Grabowski: 

- W Wełninie znajduje się działka na której mogłyby parkować kampery, trzeba jednak 

uregulować jej stan prawny. 

Sołtys Krystyna Liwara: 

- Czyją własnością jest staw w Zagórzanach?  

Sołtys Ewa Kulik: 

- Zwraca się do Wójta o pomoc finansową przy remoncie urządzeń na placu zabaw w 

Zborowie. 

Wójt Gminy Adam Pałys udzielił następujących odpowiedzi: 

- Gmina złożyła trzy wnioski o dofinansowanie z rządowego funduszu budowy dróg 

samorządowych, które otrzymały pozytywną opinię na szczeblu wojewódzkim , ale 

ostatecznie o przyznaniu środków decyduje ministerstwo infrastruktury . 

- Zorganizuje  radnym  objazd w celu przeglądu obiektów szkolnych i oczyszczalni. 

- W tym roku powiat nie posiada środków finansowych na leczenie kasztanowców. Ponowi 

wniosek o ich zabezpieczenie w roku przyszłym. 

- Są opracowane mapy wskazujące szlaki turystyczne. Dodatkowo będą wykonane  i 

umieszczone w stosownych miejscach tabliczki informacyjne . 

- Pozwolenie na budowę apartamentów przy zalewie zostało wydane. Nie posiada żadnych 

informacji dotyczących rozpoczęcia budowy. 

- Budowa gminnej stacji uzdatniającej wodę wiązałaby się z zapewnieniem środków 

finansowych na jej realizację oraz  podwyżką opłat za wodę. Mieszkańcy mogą indywidualnie 

zadbać o jej uzdatnianie. Obecnie działania skierowane są na zabezpieczenie wody w 

przyszłości. Są robione tranzytowe połączenia z poszczególnymi ujęciami wody w gminie.  

- Będzie dążył do porozumienia z właścicielem uzdrowiska w sprawie komunikacji pomiędzy 

zalewem a ul. Partyzantów oraz przekazania do użytkowania drogi przez park. Zobowiąże się 

w zamian do remontu  tej drogi, oświetlenia i bieżącego utrzymania.  

W przypadku odmowy będzie zmuszony wystąpić na drogę administracyjną. 

- Ponowi wniosek o zwiększenie ilości patroli pieszych. 

- Zastanowi się nad odpowiednim miejscem , które będzie  przeznaczone dla osób 

prowadzących handel. 

- Droga przez park została oddana właścicielowi Uzdrowiska na podstawie wyroku 

sądowego. Apelacji nie złożono, gdyż w ocenie radcy prawnego  nic by to nie zmieniło, a 

gmina poniosłaby jedynie koszty. 

- W sprawie kasztanowców w uzdrowisku toczy się postępowanie.  

- Zadaniem Komitetu rewitalizacyjnego było nakreślenie kierunków rewitalizacji wskazanych 

terenów w Solcu-Zdroju. Możliwość taką mieli również mieszkańcy. Architekci jako 

specjaliści w tej dziedzinie, mając na uwadze zgłoszone sugestie i propozycje, opracowali 

projekt rewitalizacji, który po wprowadzeniu korekt skierowany został do  realizacji. 

- Linia energetyczna w terenie rewitalizacyjnym  będzie przebudowana na podziemną. 

Ogłoszony został przetarg na wykonanie projektu na ul. Kościuszki i 1 Maja. 

- Jest porozumienie w sprawie remontu sieci gazowej. 

- Będzie ogłoszone zapytanie ofertowe na wykonanie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miejscowości Solec-Zdrój. 



- Wniosek na budowę chodnika w Wełninie został złożony. 

- Wykonawca kanalizacji ma opóźnienie w wykonaniu robót, którego przyczyną były między 

innymi ulewne deszcze. Sprawdzi czy miejsce na którym były magazynowane materiały 

zostało doprowadzone do stanu pierwotnego. 

- Zwróci się do właściciela o uprzątnięcie  gruzu  przy ul. Szkolnej. 

- Złoży wniosek o budowę chodnika przy drodze Kików- Zborów. 

- Wspólnie z radnymi zastanowi się które drogi będą robione. 

- Gmina jest objęta rządowym programem, na mocy którego odbudowywane są zbiorniki 

retencyjne. W sprawie zbiornika w Żukowie nie posiada żadnych informacji. 

- Przepust w Świniarach będzie odmulony. 

- Rozważy finansowanie wspólnie z powiatem remontu drogi do Żukowa oraz drogi Piasek 

Mały – Solec-Zdrój. 

- Podpisana jest umowa na dokończenie drogi na Czarnym Gaju. Jeszcze w tym roku będzie 

ogłoszone postępowanie ofertowe. 

- Słusznym wnioskiem jest przystąpienie do prac nad wizualizacją centrum Solca-Zdroju.  

Zastanowi się nad jednolitym oznakowaniem oraz wskazaniem miejsc pod umieszczanie 

reklam. 

- Teren przy zbiegu ulic Krakowskiej i Kościuszki jest objęty rewitalizacją, której projekt 

opracuje i zrealizuje powiat. 

- Trwają prace regulujące stan prawny stawu w Zagórzanach  . 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek udzielił następujących odpowiedzi: 

- Wyjaśni sprawę kasztanowców o których mówił radny Grabowski. 

- Plac na drodze, na której jest składowany materiał do budowy drogi Chinków – Zagajów 

będzie uprzątnięty. 

- Gmina wspólnie z powiatem powinna uzgodnić przy których drogach będą robione 

chodniki. Dodał, że środki na budowę chodników są uszczuplone. 

- Droga do Żukowa będzie remontowana. 

- Nie zna terminu budowy drogi do Trzebicy. 

- We wschodniej stronie gminy brak jest ścieżek rowerowych. 

Wójt Adam Pałys poinformował, że do Wojewody Świętokrzyskiego zgłoszono 16.5 km dróg 

zniszczonych podczas nawalnych deszczy. Obecnie oczekuje na decyzję , które drogi zostaną 

zakwalifikowane do dofinansowania z tytułu uszkodzeń. 

Radny Eryk Grabowski: 

- Wprowadzić całkowity zakaz parkowania na ul. 1 Maja, ponieważ miejsca zajmowane są 

przez kuracjuszy a miejscowi kierowcy nie mają gdzie parkować. 

- Uzdrowisko nielegalnie wybudowało odwodnienie od strony zalewu, co zaburzyło 

biologiczne warunki rozwoju płazów. Wody Polskie  w czerwcu zalegalizowały wykonane  

urządzenie wodne. Otrzymane pismo  dołącza do protokołu i zwraca się do Wójta Gminy o 

podjęcie stosownych działań w tej sprawie. 

Wójt Adam Pałys poinformował, że na zebraniu wiejskim w Solcu-Zdroju wspólnie z 

mieszkańcami zastanowi się które miejsca przeznaczyć na parkingi. 

        Ad.10. W związku z wyczerpaniem się porządku obrad 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Patrzałek  dokonał zamknięcia XI Sesji Rady 

Gminy Solec-Zdrój.  

 

Protokołowała:                                                                                Przewodniczący  Rady 

Danuta Grabda                                                                                      Paweł Patrzałek 

 

 


