
PROTOKÓŁ Nr XXVI/2021 

 

z XXVI Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój, odbytej w dniu 29 stycznia 2021 roku w budynku 

administracyjnym Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju, w godz. od 8:00 do 10:15. 

        

Ad.1. Otwarcia XXVI Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój dokonał Przewodniczący Rady 

Gminy Paweł Patrzałek. Przywitał radnych Rady Gminy Solec-Zdrój oraz obecnych 

pracowników Urzędu Gminy. Poinformował zebranych, że przebieg Sesji Rady Gminy jest 

transmitowany i utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, zgodnie z art. 

20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.  

   

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

radnych. Obecnych jest 12 radnych, co stanowi quorum niezbędne do prowadzenia obrad 

Rady Gminy Solec-Zdrój oraz podejmowania prawomocnych uchwał. 

Radni nieobecni: Grzegorz Lasak, Marian Mastaliński i Włodzimierz Grabda. 

Lista obecności w załączeniu. 

 

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

przedstawia się następująco:  

1. Otwarcie XXVI Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

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

4. Przyjęcie Protokołu z XXV Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój. 

5. Złożenie do Przewodniczącego Rady Gminy pisemnych interpelacji i zapytań radnych. 

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

7.  Podjęcie uchwał: 

a/ uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie 

Solec – Zdrój na lata 2021 – 2025; 

b/ uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/135/2020 z dnia 24 listopada 2020r.  

w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2021 rok w Gminie Solec – Zdrój”; 

c/ uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata 2021 – 

2032; 

d/ uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2021 rok; 

e/ uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 

budżetu Gminy; 

f/ uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu 

Gminy. 

8. Wolne wnioski i zapytania. 

9. Zakończenie obrad. 

 

Za przyjęciem proponowanego porządku XXVI Sesji Rady Gminy głosowało 12 radnych,  

0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się. 

 

 Ad.4. Nikt z obecnych radnych nie wniósł żadnych uwag do protokołu z XXV Sesji 

Rady Gminy. Protokół został przyjęty.        

 

Ad.5. Nikt z obecnych radnych nie złożył pisemnych interpelacji i zapytań. 

   

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

na XXV Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.  

Następnie, kierownicy referatów przedłożyli informacje z działalności Referatu 

Inwestycji, Rozwoju Gminy i Środowiska, Referatu Finansów, Referatu Organizacyjnego, 

Promocji i Kultury oraz Referatu Gospodarki Komunalnej. 



Informacje – w załączeniu. 

 

W trakcie odczytywania informacji, przybyli radni Grzegorz Lasak oraz Marian Mastaliński. 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, że w sesji uczestniczy 14 radnych. 

 

 Ad. 7a/ Przewodniczący Paweł Patrzałek poinformował, że projekt uchwały  

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Solec – 

Zdrój na lata 2021 – 2025 był omawiany na posiedzeniu komisji stałych i otrzymał ich 

pozytywną rekomendację. Następnie odczytał uchwałę. Nikt z obecnych nie zgłosił uwag 

pod jej adresem, w związku z czym poddał uchwałę pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały 

głosowało 14 radnych, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się. 

Uchwała Nr XXVI/149/2021 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych w Gminie Solec – Zdrój na lata 2021 – 2025 – w załączeniu. 

 

 Ad. 7b/ Przewodniczący Paweł Patrzałek poinformował, że projekt uchwały  

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/135/2020 z dnia 24 listopada 2020r.  

w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2021 rok w Gminie Solec – Zdrój” był szczegółowo omawiany na 

posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy i otrzymał ich pozytywną rekomendację. 

Następnie odczytał uchwałę. Nikt z obecnych nie zgłosił uwag pod jej adresem, w związku  

z czym poddał uchwałę pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych,  

0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się. 

Uchwała Nr XXVI/150/2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/135/2020 z dnia 24 

listopada 2020r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2021 rok w Gminie Solec – Zdrój” – w załączeniu. 

 

 Ad. 7c/ Przewodniczący Paweł Patrzałek poinformował, że projekt uchwały  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata 2021 – 2032 był 

szczegółowo omawiany na posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy i otrzymał ich 

pozytywną rekomendację. Następnie odczytał uchwałę.  

 

Wójt Gminy zwrócił się do radnych z prośbą o przyjęcie pakietu uchwał okołobudżetowych.  

 

Nikt z obecnych nie zgłosił uwag pod adresem uchwały, w związku z czym uchwała została 

poddana pod głosowanie.  Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 0 – przeciw,  

0 – wstrzymujących się. 

Uchwała Nr XXVI/151/2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-

Zdrój na lata 2021 – 2032 – w załączeniu. 

 

 Ad. 7d/ Przewodniczący Paweł Patrzałek poinformował, że projekt uchwały  

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2021 rok był szczegółowo omawiany na 

posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy i otrzymał ich pozytywną rekomendację. 

Następnie odczytał uchwałę. Nikt z obecnych nie zgłosił uwag pod jej adresem, w związku  

z czym poddał uchwałę pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych,  

0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się. 

Uchwała Nr XXVI/152/2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2021 rok  

– w załączeniu. 

 

 Ad. 7e/ Przewodniczący Paweł Patrzałek poinformował, że projekt uchwały  

w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań budżetu 

Gminy był szczegółowo omawiany na posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy i otrzymał 

ich pozytywną rekomendację. Następnie odczytał uchwałę. Nikt z obecnych nie zgłosił uwag 

pod adresem uchwały, w związku z czym Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod 



głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 0 – przeciw,  

0 – wstrzymujących się. 

Uchwała Nr XXVI/153/2021 w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań budżetu Gminy – w załączeniu. 

 Ad. 7f/ Przewodniczący Paweł Patrzałek poinformował, że projekt uchwały  

w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy był 

szczegółowo omawiany na posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy i otrzymał ich 

pozytywną rekomendację. Następnie odczytał uchwałę. Nikt z obecnych nie zgłosił uwag 

pod jej adresem, w związku z czym poddał uchwałę pod głosowanie.  Za przyjęciem 

uchwały głosowało 14 radnych, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się. 

Uchwała Nr XXVI/154/2021 w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego 

deficytu budżetu Gminy – w załączeniu. 

 

Wójt Gminy i Pani Skarbnik podziękowali Radzie Gminy za jednogłośne przyjecie pakietu 

uchwał w zakresie budżetu Gminy. 

 

 Ad.8. Wolne wnioski i zapytania: 

 

Radny Grzegorz Lasak: 

- w nawiązaniu do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Solec – 

Zdrój, prośba o dogłębniejszą analizę problemu bezrobocia na terenie Gminy i aktywizację 

osób dotkniętych tym problemem; 

- w związku z deficytem dróg gminnych, prośba o ich rozbudowę; 

- czy w związku z deficytem miejsc parkingowych przy szkole, istnieje możliwość dalszej 

rozbudowy parkingu przy Sali Widowiskowej; 

- w związku z pracami rewitalizacyjnymi, zgłasza nieestetyczny wygląd oczek wodnych na 

terenie nowego parku oraz problem zdewastowanych altan i zły stan drewnianego mostku, 

zagrażający bezpieczeństwu przechodzących; 

- w jaki sposób zostanie rozwiązany problem blaszanych garaży przy ul. Sienkiewicza; 

- czy Gmina posiada dokładniejsze informacje na temat planowanej przez uzdrowisko 

rozbudowy w strefie A; 

- jaka decyzja została uchylona w sprawie budowy elektrociepłowni; 

- ile wynosi subwencja przeznaczona na dzieci w szkołach filialnych w Wełninie  

i w Kikowie. 

 

W trakcie wystąpienia radnego Lasaka, do obrad dołączył Przewodniczący Rady Powiatu, 

Pan Andrzej Gądek. 

 

Wójt Gminy: 

- problem bezrobocia jest analizowany na bieżąco. W ramach walki z tym problemem, 

prowadzone są rozmowy z GOPS i Urzędem Pracy; 

- jeżeli chodzi o drogi gminne, konieczne jest ponowne rozpatrzenie tej kwestii, ponieważ są 

drogi, które nie spełniają statusu drogi gminnej, a część z nich jest zupełnie nieużytkowana; 

- problem braku miejsc parkingowych przy szkole istnieje, będą podejmowane działania, aby 

go rozwiązać; 

- teren parku będzie remontowany, zadanie realizowane będzie zgodnie z przyjętym 

projektem; 

- dla obecnych dysponentów blaszanych garaży istnieje możliwość wykupu gruntu w innym 

miejscu; 

- pozwolenie na budowę wydaje starostwo powiatowe i na pewno zostało ono wydane 

zgodnie z obowiązującym prawem, nie było konieczności wydawania decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach; 

- Główny Inspektor Budowlany uchylił decyzję Wojewody Świętokrzyskiego podtrzymującą 

decyzję starosty o wydaniu pozwolenia na budowę. Sprawa będzie ponownie rozpatrywana 



przez Wojewodę; 

- w szkołach filialnych nie ma uczniów, ale na razie nie wnosimy o ich likwidację.  

W Kikowie budynkiem opiekuje się Koło Gospodyń Wiejskich. Subwencja oświatowa 

przyznawana jest na ilość dzieci w całej gminie. 

 

Radny Grzegorz Lasak: 

- czy planowana przez uzdrowisko rozbudowa nie obciąży istniejącej sieci kanalizacyjnej? 

 

Z-ca wójta odpowiedział, że zarówno oczyszczalnia ścieków pokąpielowych, jak  

i kanalizacja nie zostaną przeciążone przez powstającą inwestycję. 

 

Radny Eryk Grabowski: 

- nalega na bardziej aktywny udział w sprawie budowy elektrociepłowni; 

- zostało wydane orzeczenie starosty buskiego w sprawie usunięcia zanieczyszczonej gleby 

wokół ogrodzenia uzdrowiska. Orzeczenie ma być wykonane do dnia 30-06-2021r.  

W związku z tym, prośba o nadzór Wójta nad wykonaniem tego orzeczenia; 

- wykonane na terenie parku oczko wodne wygląda nieestetycznie, w związku z czym 

wnioskuje o jego przebudowę; 

- wnioskuje o przedstawienie Komitetowi Rewitalizacyjnemu harmonogramu prac 

rewitalizacyjnych. Ma nadzieję, że w najbliższym czasie dojdzie do spotkania Komitetu; 

- poinformował, że wyrokiem Sądu Okręgowego w Kielcach został uniewinniony od 

zarzutu, jakoby na sesji Rady Gminy w dniu 28-03-2019r. przyrównał uzdrowisko do obozu 

koncentracyjnego w Auschwitz. Wyrok jest prawomocny. Odnośnie sprawy z powództwa 

przychodni zdrowia w Solcu, wyrok jeszcze nie zapadł; 

- ze względu na uchwałę Rady Powiatu, drogi powiatowe w okresie zimowym nie są 

posypywane piachem lub solą na prostych odcinkach. Nie powinno tak być, skoro 

mieszkańcy mają obowiązek odśnieżania chodników znajdujących się przy ich posesjach.  

  

Wójt Gminy: 

- w sprawie budowy elektrociepłowni władze Gminy biorą czynny udział przez cały czas; 

- wykonanie orzeczenia starosty buskiego będzie monitorowane; 

- trudno określić harmonogram prac rewitalizacyjnych- z wykonawcą została podpisana 

umowa, zgodnie z którą wykonuje on określone zadania. Staramy się, aby prace 

rewitalizacyjne zakończyły się jak najszybciej.  Zadaniem Komitetu Rewitalizacyjnego było 

nakreślenie kierunków rewitalizacji, a nie monitorowanie tego, jak idzie zadanie 

inwestycyjne. Spotkanie Komitetu można oczywiście zorganizować. Po przetargu nie ma 

możliwości wprowadzania zmian do projektu, chyba, że byłyby one konieczne,  

np. ze względu na błąd w projekcie; 

- odśnieżanie chodników przez mieszkańców nakazuje ustawa. 

 

Przewodniczący Paweł Patrzałek: 

- przyłącza się do prośby radnego Grabowskiego o przedstawienie przez wykonawcę 

jakiegoś harmonogramu prac. Byłby on pomocny przy udzielaniu informacji chcącym do nas 

przyjechać gościom oraz przy organizacji ruchu po terenie miejscowości. 

 

Wójt Gminy: 

- każdy mieszkaniec ma zagwarantowany dojazd do swojej posesji. Porozmawia jeszcze na 

ten temat z wykonawcą. 

 

Z-ca Wójta dopowiedział, że nie jest możliwe przedstawienie harmonogramu obejmującego 

dłuższy odcinek czasu. Prace często uzależnione są od warunków pogodowych. 

 

Radny Marian Mastaliński: 

- prośba o budowę chodnika przy drodze Zborów-Kików. Jest to bardzo niebezpieczny 



odcinek- wąski, słabo oświetlony, z rowami po obu stronach; 

- prośba o sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu w Wełninie. Stanowi ono bardzo 

niebezpieczny punkt. 

 

Radny Marcin Nurek: 

- prośba o dodatkowy wyjazd na drogę powiatową bezpośrednio z parkingu przy Sali 

Widowiskowej. 

 

Wójt Gminy: 

- zgodnie z obowiązującymi przepisami, na parking powinien być tylko jeden wjazd, chyba, 

że jest to bardzo długi parking. Wówczas może być wjazd i wyjazd. 

 

Z-ca Wójta: 

- o takiej lokalizacji wjazdu, jaka jest obecnie, zadecydowała chęć stworzenia jak 

największej ilości miejsc parkingowych. Rozważane były także inne lokalizacje, ale 

powodowały one drastyczne zmniejszenie miejsc parkingowych. 

 

Radna Teresa Sowula: 

- popiera postulat radnego Mastalińskiego o budowę chodnika przy drodze Zborów-Kików. 

 

Radny Stanisław Żelazny: 

- jakie są plany odnośnie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

Wójt Gminy: 

- w tym roku zostaną rozpoczęte prace nad zmianą studium dla miejscowości Solec-Zdrój. 

Dopiero po zmianie studium będzie możliwa zmiana planu zagospodarowania 

przestrzennego.  

 

Radny Jan Powroźnik: 

- prośba o zwiększenie częstotliwości posypywania drogi Żuków-Strażnik; 

- czy będzie remont drogi Żuków-Piasek Mały. 

 

Radny Eryk Grabowski: 

- prośba o konkretne działania w kierunku budowy połączenia między ulicami Leśną  

i Partyzantów.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek: 

- Projekty oraz dokumentacja w sprawie dróg powiatowych na terenie gminy Solec-Zdrój są 

przygotowane, obecnie brak jest jednak środków do ich realizacji. W 2020r. nie 

otrzymaliśmy z Funduszu Inwestycji Lokalnych żadnego wsparcia na drogi powiatowe. Brak 

również wsparcia na drogi powodziowe. Obcięte zostały środki dla samorządów. 

Powiat liczy sobie 650 km dróg. Ze względów finansowych nie jesteśmy w stanie posypać 

ich wszystkich. Niektóre drogi, jak Stopnica-Zielonki czy Kików-Sułkowice są sypane na 

ciągach- są wówczas bezpieczniejsze. 

Inwestycja na drodze Solec-Wełnin czeka na realizację. Wniosek został złożony- czekamy 

na decyzję. Jeżeli otrzymamy pieniądze, inwestycja będzie rozpoczęta jeszcze w tym roku. 

 

Radny Eryk Grabowski: 

- rozumie sytuację, jednak prosi o posypywanie dróg, oczywiście w miarę możliwości; 

- oszczędności można poszukać w wykonywaniu zadań tak, żeby uniknąć późniejszych 

zbędnych poprawek. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek: 

- poprawki często związane są z warunkami atmosferycznymi. Tego niestety nikt nie 



przewidzi. 

 

Radny Marian Mastaliński: 

- ponawia apel o chodnik przy drodze Zborów-Kików. 

 

Wójt Gminy: 

- w 2018r. wystąpiliśmy do powiatu z informacją, przy których drogach konieczne są 

chodniki. Były to Wełnin, Zborów-Kików i Piestrzec. Cały czas dążymy do zakończenia 

realizacji tych trzech zadań. Dopiero po ich zakończeniu, będziemy myśleć o następnych. 

 

Na zakończenie Wójt zaapelował do kierowców, szczególnie tych młodych, o zachowanie 

rozsądku na drogach w warunkach zimowych.  

 

Ad.9. W związku z wyczerpaniem się porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy 

Paweł Patrzałek zakończył XXVI Sesję Rady Gminy Solec-Zdrój. 

 

 

 

 

Protokołowała:                                                                                         Przewodniczący Rady 

 

Monika Dybał                                                                                                    Paweł Patrzałek 

 

 


