
                                           PROTOKÓŁ  Nr XXXVI/2014

z  XXXVI  Sesji  Rady  Gminy  Solec-Zdrój,  odbytej  w  dniu  26  września  2014r.  w  budynku
administracyjnym Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju, w godz. 8˚˚ do 11.05. 

                                Ad.1.  Otwarcia XXXVI Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój dokonał 
Przewodniczący Rady Gminy Czesław Stępień.  Przywitał obecnych  na Sesji: radnego  powiatu 
Jerzego Kordosa,  radnych Rady Gminy, sołtysów i gości zaproszonych.  
       Przewodniczący Rady poinformował,  że na ogólny stan 15 –tu radnych obecnych jest  
13-tu , co stanowi   quorum uprawnione do podejmowania prawomocnych uchwał. 
Nieobecni na Sesji radni:  Józef Zych, Jacek Żółtak .
Lista obecności – w załączeniu.
                               Ad.2. Przewodniczący Rady  przedstawił porządek posiedzenia:
   1.Otwarcie XXXVI Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.
  2.Przyjęcie porządku XXXVI Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.
  3.Przyjęcie Protokołu z  XXXV Sesji Rady Gminy.
  4.Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na XXXV Sesji Rady Gminy   
    Solec-Zdrój.
  5.Informacja o zarządzeniach wydanych przez Wójta Gminy. 
  6.Interpelacje i zapytania radnych. 
  8.Uchwała w sprawie zmiany preliminarza wydatków na rok 2014 z zakresu  
    przeciwdziałania alkoholizmowi.
 9. Uchwała w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania.
 10. Uchwała w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej w miejscowości  
     Piestrzec.
11. Uchwała w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu na realizację 
     w 2015 roku projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0103 T   
     Stopnica – Solec-Zdrój – Zielonki od km 8 + 480 do km 8 + 817 wraz z 
     przebudową  chodnika, skrzyżowania oraz budową zatok autobusowych” 
     współfinansowanych  ze środków budżetu państwa w ramach programu   
     wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych  - Etap II  
     Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.
12. Uchwała w sprawie  projektu uchwały Sejmiku Województwa 
      Świętokrzyskiego dotyczącej Szanieckiego Parku Krajobrazowego.
13. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2014 roku.
15. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
16. Wolne wnioski i zapytania.
17. Zakończenie obrad.
Wójt Adam Pałys zawnioskował, aby do porządku wprowadzić pkt 13a/ Uchwała w sprawie ustalenia
wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Solec-Zdrój.
Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek posiedzenia poszerzony o pkt 13a. Porządek został
przyjęty bez zastrzeżeń, jednogłośnie.
                               Ad.3. Nikt z obecnych radnych nie zgłosił zastrzeżeń ani uwag do 
protokołu z  XXXV Sesji Rady Gminy. Protokół uznany został za przyjęty .      
                                Ad.4. Wójt Adam Pałys przedstawił sprawozdanie z wykonania 
uchwał podjętych na XXXV Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój. 
Radni nie zgłosili żadnych uwag.
Sprawozdanie - w załączeniu
                                Ad.5. Następnie Wójt  przedstawił informację o zarządzeniach 
wydanych  w okresie między Sesjami.
Nie zgłoszono uwag ani zastrzeżeń. 



Informacja – w załączeniu.                              
                                Ad.6. W interpelacjach i zapytaniach radnych głos zabrali:
Radny  Czesław Zeliasz:
- Zrobić przystanek na Błoniu.
- do powiatu: Zrobić drogę pod p. Matusem.
Radny Paweł Fortuna:
- do powiatu: Przy drodze Włosnowice – Błonie wykopać rowy, przeczyścić przepust,
- Remontowana jest droga Włosnowice – Błonie, robione są nowe mostki. Zaplanować  środki na 
nową nawierzchnię.
Radny Józef Nowak:
- do powiatu: Zamulony jest przepust przy drodze na Zagaje Kikowskie, przy starym boisku, woda 
spływa prosto na drogę. Drugi zamulony przepust znajduje się w środku wsi obok remizy.
Radny Włodzimierz Grabda:
- do powiatu: nie dokończono kopania rowów przy drodze do Gadawy, woda spływa drogą i niszczy 
nawierzchnię.
Radny Jan Żubrowski:
- Podziękował Wójtowi za pisemne odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
- Jak w okresie wakacji wypoczywały dzieci?
- Do 15 września można było składać wnioski o stypendia socjalne. Ile zostało złożonych wniosków? 
Ile dzieci korzysta z bezpłatnego dożywiania?
- Dlaczego w gminie nie prowadzi się usług rehabilitacyjnych dla mieszkańców, tylko muszą korzystać 
z ośrodków w ościennych gminach?
Radny Stanisław Żelazny:
- do powiatu: Barierki przy moście przy chodniku są słabo osadzone.
- do wójta: utwardzić plac zabaw.
- Jak przedstawia się sprawa mostu w Ludwinowie?
Radny Stanisław Doktór:
- W którym miejscu w Wełninie planowane są przystanki?
- Rzoska jest wyczyszczona. Kiedy natomiast nastąpi odmulenie i pogłębienie Strumienia?
- Lampy po naprawie bardzo szybko psują się.
- do powiatu: Robiona jest droga przez Wełnin. Uważa, że łuk jest za wąski a przy posesji 
p. Pawła Kopcia brakuje przepustu.
Radny Kazimierz Pałys:
- do powiatu: kiedy będzie wykopany rów w Kikowie?
Radny Adrian Babiarz:
- Droga przy ujęciu wody jest zrobiona w kostce. Trzeba ją jednak odwodnić, bo jest zalewana.
- do powiatu: pod posesją p. Idus usunąć krzaki, ponieważ zasłaniają lampę.
Radny powiatu Jerzy Kordos, z uwagi na odbywającą się w dniu dzisiejszym sesją powiatu na której 
musi być obecny, udzielił odpowiedzi bezpośrednio po ich zgłoszeniu. Wyjaśnił, że:
- Naprzeciw kaplicy w Piestrzcu będzie nowa barierka.
- Drzewa zostaną usunięte.
- Uwagi dotyczące  łuku drogi w Wełninie przekazał do Powiatowego Zarządu Dróg.
- Drogę przy p. Matusie ciężko będzie doprowadzić do takiego stanu, przy którym nie będzie jej 
zamulać.
- Pozostałe wnioski , na które nie udzielił odpowiedzi, przekaże do powiatu.

              Ad.7. Przewodniczący  Czesław Stępień  poinformował , że radni otrzymali  projekty 
uchwał  do zapoznania się. Odbyły się również  posiedzenia komisji stałych Rady  Gminy , podczas 
których mieli możliwość zgłaszania swoich uwag, poprawek i wydać stosowną opinię. Wszystkie 
przedłożone projekty  otrzymały pozytywną opinię komisji.
       Następnie  odczytał uchwałę w sprawie zmiany preliminarza  wydatków na 2014 rok  zakresu 
przeciwdziałania alkoholizmowi. 
Nikt z radnych nie zgłosił pytań ani uwag  do przedstawionej uchwały.



Uchwała poddana pod głosowanie  została przyjęta następującą ilością głosów:
Za przyjęciem – 13 głosów,
Przeciw – 0 głosów,
Wstrzymało się – 0 głosów. 
Uchwała nr XXXVI/207/2014 w sprawie zmiany  preliminarza  wydatków na 2014 rok z zakresu 
przeciwdziałania  alkoholizmowi  – w załączeniu.
                       Ad.8. Przewodniczący Rady Czesław Stępień odczytał uchwałę w sprawie utworzenia 
odrębnych obwodów głosowania. 
Uchwała została przyjęta następującą ilością głosów:
za przyjęciem – 13 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 głosów.
Uchwała Nr  XXXVI/208/2014 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania    – w 
załączeniu.

Ad.9. Nie budziła żadnych zastrzeżeń uchwała  w sprawie ustalenia przebiegu drogi 
gminnej w miejscowości Piestrzec. 
Odczytana i poddana pod głosowanie została przyjęta 13-oma głosami „za”, 0 – przeciw, 0 – 
wstrzymujących się.
Uchwała Nr XXXVI/209/2014 w sprawie  ustalenia przebiegu drogi gminnej w miejscowości Piestrzec 
– w załączeniu.
                       Ad.10.  Przewodniczący Czesław Stępień odczytał uchwałę w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi Buskiemu na realizację w 2015 roku . Nikt z obecnych nie zgłosił uwag ani 
zastrzeżeń . Poddana pod głosowanie otrzymała następującą ilość głosów:
Za przyjęciem – 13 radnych,
Przeciw – 0 radnych, 
 Wstrzymało się – 0 radnych.
Uchwała Nr XXXVI/211/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu  na 
realizację w 2015 roku projektu pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 0103 T Stopnica – Solec-Zdrój 
– Zielonki  od km 8+480 do km 8+ 817 wraz z przebudową chodnika, skrzyżowania oraz budową zatok
autobusowych” współfinansowanych ze środków budżetu państwa w ramach programu 
wieloletniego  pn. Narodowy Program przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – 
Dostępność - Rozwój  – w załączeniu.
                       Ad.11. Następnie Przewodniczący odczytał uchwałę w sprawie  projektu uchwały 
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej Szanieckiego Parku Krajobrazowego.
 Poddana pod głosowanie uchwała  otrzymała następującą ilość głosów:
Za przyjęciem – 12,
Przeciw – 0,
Wstrzymało się – 0.
Uchwała Nr XXXVI/211/2014  w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 
dotyczącej Szanieckiego Parku Krajobrazowego  – w załączeniu.
                     Ad.12. W dalszej kolejności Przewodniczący odczytał uchwałę w sprawie  zmiany budżetu 
gminy na 2014 r. Skarbnik Gminy Zofia Kopeć zapoznała radnych ze zmianami, jakie zaszły w uchwale 
po odbyciu posiedzeń komisji. Dotyczą one w szczególności realizacji dróg powodziowych, funduszu 
sołeckiego.
Poddana pod głosowanie uchwała została przyjęta 13-oma głosami „za”, 0 – przeciw,  0 – 
wstrzymujących się.
Uchwała Nr XXXVI/212/2014 w sprawie  dokonania zmian w budżecie gminy na 2014r. – w 
załączeniu.
                      Ad. 13a. Przewodniczący odczytał uchwałę w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków 
komunikacyjnych. 
Wójt Adam Pałys wyjaśnił, że są to nowe przystanki zaplanowane pod potrzeby dzieci dojeżdżające 
do szkół. Ustawa o drogach publicznych wymaga zatrzymywania się autobusu tylko w miejscach do 
tego  wyznaczonych. Omówił lokalizację wszystkich wyznaczonych przystanków.
Przedstawiona uchwała nie budziła zastrzeżeń . Poddana pod głosowanie została przyjęta głosami:



Za- 13, 
przeciw – 0,
Wstrzymało się – 0.
Uchwała Nr XXXVI/213/2014 w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków 
komunikacyjnych na terenie gminy Solec-Zdrój  – w załączeniu.                   
                        Ad.15. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania i interpelacje radnych  udzielili:
Wójt Adam Pałys:
- Droga Piestrzec – Łysa Góra została uznana jako droga gminna, aby była możliwość skorzystania ze 
środków na usuwanie skutków powodzi. Jeżeli gmina będzie miała takie fundusze to droga przy p. 
Matusie będzie zrobiona w ramach tego zadania.
- Część drogi Włosnowice – Błonie ok. 700 m będzie robiona z dotacji, reszta z funduszu sołeckiego.
- Droga Zborów – Janów będzie budowana przy współudziale dwóch sołectw: Solca i Zborowa.
- Wszystkie wnioski dotyczące czyszczenia rowów czy niedrożnych przepustów będą przekazane do 
powiatu. 
- W okresie wakacji w GCK zorganizowano wypoczynek dla dwóch turnusów po 50 dzieci przy 
współfinansowaniu przez KRUS, 13-oro dzieci było na koloniach.
- wpłynęło 75 wniosków dla 125 dzieci o stypendia socjalne,
- We wrześniu 197 dzieci objętych jest bezpłatnym dożywianiem, od października – 209, około 100 
dzieci korzysta z dożywiania odpłatnie,
- Z rehabilitacji korzysta 230 – 290 osób. W tym roku kończy się  3-letni kontrakt z NFZ na te usługi. 
Wójt prowadzi rozmowy w tej sprawie  z podmiotami świadczącymi usługi rehabilitacyjne i będzie się 
starał, aby świadczenia te były dostępne w naszej gminie.
- Były prowadzone wstępne rozmowy w sprawie osadzenia barierek w Świniarach.
- W sprawie mostu w Ludwinowie udzieli odpowiedzi pisemnej.
- Zgodnie z pismem ŚZMiUW w Kielcach  Kanał Nida i część Rzoski jest konserwowana z terminem 
wykonania do 15 października br. Strumień jest wpisany natomiast do programu ochrony górnej 
Wisły i prace jakie trzeba na nim wykonać będą dopiero określone.
- Będzie sprawdzana umowa z wykonawcą kopania rowów.
                Ad.16. W wolnych wnioskach głos zabrali:
Pani Honorata Głuska:
- Od roku nie została zakończona sprawa skargi. Z Sądu Administracyjnego otrzymała odpowiedź, że 
nie jest władny do rozpatrywania takich spraw. Dlaczego nikt jej nie pouczył, gdzie może się odwołać?
Na posiedzeniu w dniu 27 sierpnia radni domagali się wyjaśnień, ponieważ nie byli doinformowani. 
Uważa, że należy powołać niezależnego rzeczoznawcę, żeby ocenił problem. Jej zdaniem otwarcie 
trzeciej apteki nic nie dało, ceny poszły w górę. Po godzinie 18°° oraz w niedziele i święta nie ma 
dostępu do leków i musi je wydawać  potrzebującym ze swojej apteki. Oczekuje, że sprawa zostanie 
rozpatrzona i zakończona. Można zwrócić się również do radcy prawnego  z urzędu. Ma jeszcze 
możliwość odwołania się do wojewody, ale nie będzie, natomiast do końca będzie walczyć o swoją 
aptekę.
Pan Leszek Sowula:
- Ma nieprzejezdną drogę do pola i nie ma żadnej pomocy, aby utwardzić 40-metrowy odcinek . 
Radny za publiczne pieniądze robi to co jemu się podoba.
Pani Wiśniewska Anna:
- Przygląda się radnym i przewodniczącemu, radni dbają o swoje miejscowości. Ale czy Rada 
wystosowała program rozwoju gminy do mieszkańców? Urzędnicy pozyskują środki unijne. 
- Mając dwa uzdrowiska nie powinno być problemu z dostępem do świadczeń rehabilitacyjnych. Nie 
ma wizji rozwoju gminy pod kątem wykorzystania złóż wód. 
- Dlaczego mieszkańcy nie mają gdzie parkować?
- Zorganizować szkolenie dla radnych, aby wiedzieli co do nich należy. Radni winni spotykać się z 
mieszkańcami.
- Zwróciła się do kobiet, aby w zbliżających się wyborach kandydowały na radne.



Pan Andrzej Gądek:
- W sprawie regulacji cieków odbyło się w Pacanowie spotkanie z przedstawicielami ŚZMiUW oraz 
gminy Solec-Zdrój i Pacanów. Po przeprowadzonych robotach wyczyszczone są wszystkie dopływy , 
natomiast główny odbiorca wód Strumień  w 2015 r. objęty zostanie programem ochrony . Na dzień 
dzisiejszy Strumień nie jest zrobiony i woda  cofa się do dopływów. 
- Jak przedstawia się sprawa uchylenia zapisów uchwały dotyczących miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego? Kiedy będzie można przystąpić do budowy domów w 
Ludwinowie ? Jego synowie chcieliby jak najszybciej rozpocząć budowy domów.
Pan Zdzisław Juszczyk:
-  Nakreślić plan rozwoju klubu sportowego „Źródło”. Rozmawiał na ten temat z Wójtem i nie ma  
odpowiedzi. Są trudności w zebraniu drużyny do rozgrywek. Zatrudnienie pracownika do obsługi 
klubu na ¼ etatu  to za mało. Pracy jest na  co najmniej na ½ etatu. Obecnie jest konflikt z dyrektorem
GCK, która na pierwszym miejscu stawia sprawy centrum kultury.
Pan Stanisław Żelazny:
- Uważa, że opinie o Radzie wyrażone przez p. Głuską i p. Wiśniewską ubliżają radnym. Radni 
spotykają się, omawiają uchwały, dyskutują nad nimi  i posiadają wiedzę nad czym głosują. Sprawa 
apteki była dokładnie omawiana na komisjach. To samo dotyczy ustalania dyżurów aptek . Podczas 
spotkania u Wójta, na którym obecna była również p. Głuska,  sprawa ta była szczegółowo omawiana.
Pan Bogdan Pietrzyk:
- Nie ma funduszy dla rolników na odszkodowania z tytułu „afery ogórkowej”, są natomiast na 
luksusowe hotele dla jej przedstawicieli. Podawane jest zbyt mało informacji na temat ubiegania się o
odszkodowania.
- Teraz jest „afera świńska”. Rosja nie kupuje od Polski świń, natomiast Polska sprowadza z Rosji 
węgiel.
- Na drodze do Kikowa jest duże błoto.
Nawiązując do skargi w sprawie apteki Sekretarz Barbara Simon wyjaśniła, że odwołanie składa się do
sądu administracyjnego, który niekoniecznie zajmuje się każdą sprawą, i tak też stało się w tym 
przypadku. 
Kontrola jednostki nadrzędnej w Urzędzie dotycząca skarg, nie wykazała żadnych nieprawidłowości.
Sprawa apteki była szczegółowo omawiana i wyjaśniana na posiedzeniach komisji i sesji.
Pan Włodzimierz Grabda:
- Zaprosić na sesję kierownika AMiRR.
Pan Artur Cygan:
- Wszystkie pisma złożone przez p. Leszka Sowulę zostały w terminie załatwione. Prace remontowe 
na drodze zostały wykonane i potwierdzone przez p. Sowulę. Dalsza poprawa drogi miała nastąpić po 
osuszeniu terenu, o czym p. Sowula miał poinformować pracownika.
Na pismo złożone we wrześniu br. w sprawie zniszczenia drogi odpowiedź będzie udzielona pisemnie.
Wójt Adam Pałys:
- W sprawie przeznaczenia lokalu na aptekę zlecana była niezależna opinia i wszyscy byli z nią 
zapoznani.
- Nawiązując do wystąpienia p. Wiśniewskiej Wójt Adam Pałys wyjaśnił, że co roku organizowane są 
spotkania z mieszkańcami, są opracowywane koncepcje rozwoju gminy.  Gmina nie może mieć 
koncesji na wydobywanie złóż wód. 
- Na świadczenie usług z zakresu rehabilitacji trzeba mieć podpisany kontrakt z NFZ. Teraz kończy się 
3-letni okres i będą podpisywane nowe umowy z podmiotami prowadzącymi rehabilitację. Ośrodki 
rehabilitacyjne w ościennych gminach są prywatne.
Pan Grzegorz Jabłoński wyjaśnił, że zmiany wprowadzone w uchwale dot. miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wymagają zachowania odpowiedniej procedury, zanim nowe 
przepisy wejdą w życie. 

Pan Zdzisław Juszczyk: Rozmowy w sprawie klubu były prowadzone w obecności dyrektora GCK. 6 lat 
temu do prowadzenia spraw klubu przeznaczone było ½ etatu. Pracownicy często się zmieniali. 



Wójt Adam Pałys: 
- Dla klubu zapewnia pracownika, przewóz autobusem zawodników, nie będzie natomiast 
organizował drużyny do rozgrywek. Uważa, że zarząd klubu powinien być bardziej aktywny i 
operatywny. 
- Na następną Sesję zaprosi kierownika ARiMR.
Przewodniczący Rady odczytał zaproszenie na konferencję w starostwie w Busku-Zdroju w dniu 8 
października br. 
                      Ad.17. W związku z wyczerpaniem się porządku obrad Przewodniczący  Czesław Stępień  
dokonał zamknięcia XXXVI  Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.

Protokołowała Przewodniczący Rady

Danuta Grabda                                                                          Czesław Stępień
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