
                                         PROTOKÓŁ  Nr XLIII/2018

z  XLIII Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój, odbytej w dniu 14 września 2018 roku w budynku
administracyjnym Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju, w godz. od 8°° do 10.15.

         
                Ad.1.  Otwarcia XLIII 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, radnego powiatu Jerzego Kordosa, 
Wójta Gminy Adama Pałysa, Sekretarza Gminy Artura Cygana, sołtysów i kierowników 
referatów Urzędu Gminy oraz pozostałych gości .  
       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:  Marek Kasperkowicz, Teresa Sowula.
Lista obecności – w załączeniu.

                Ad.2.  Przewodniczący Rady  Paweł Patrzałek odczytał  porządek  posiedzenia, 
który przedstawia się następująco :

1. Otwarcie XLIII Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.
2. Przyjęcie porządku XLIII Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.
3. Przyjęcie Protokołu z XLII Sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na XLII Sesji Rady Gminy Solec- Zdrój.
5. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Wójta Gminy. 
6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o realizacji ustawy o samorządzie gminnym w
zakresie oświadczeń  majątkowych.
7.  Informacja  Wójta  Gminy  o  realizacji  ustawy  o  samorządzie  gminnym  w  zakresie
oświadczeń majątkowych.
8.  Interpelacje i zapytania radnych.
9. Podjęcie uchwał:
a/ uchwała w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, 
granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 21 
października 2018 roku,
b/ uchwała w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych na terenie Gminy Solec-Zdrój oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Solec-
Zdrój miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
c/ uchwała w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów 
alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Solec-Zdrój,
d/ uchwała intencyjna  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu na re-
alizację w 2019 roku projektu pn. ,, Przebudowa drogi powiatowej Nr 0095T Piasek Wielki 
Zagajów - Chinków - Strażnik - Solec-Zdrój od km 0+010 do km 7+000 dł. 6 990 m”
e/uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Solec-Zdrój na lata 2018 - 
2032,
f/ uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2018 rok,
10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
11.Wolne wnioski i zapytania.
12.Zakończenie obrad.
Powyższy porządek radni przyjęli jednogłośnie, bez uwag.

              Obecny na Sesji   przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień w Busku-Zdroju 
mjr Przemysław Żaczek , za zgodą Przewodniczącego Rady Pawła Patrzałka,  przedstawił



zebranym  temat  dotyczący  naboru  do  służby  przygotowawczej,  umożliwiającej  zdobycie
zawodu  żołnierza  zawodowego  oraz  zwrócił  się  do  zebranych  o  rozpropagowanie  tej
informacji wśród mieszkańców.

                 Ad.3. Nikt z obecnych nie wniósł żadnych uwag do protokołu z  XLII Sesji Rady 
Gminy. Protokół uznany został za przyjęty .  
                                                                                                               
                 Ad.4 . Wójt Adam Pałys  przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych 
na  XLII Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój. 
Radni nie zgłosili żadnych uwag.
Sprawozdanie - w załączeniu.

                 Ad.5. Następnie Wójt Adam Pałys przedstawił informację o zarządzeniach 
wydanych  w okresie między Sesjami.
Nie zgłoszono uwag ani zastrzeżeń. 
Informacja – w załączeniu.

                 Ad.6. Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek  przedstawił informację  o realizacji
ustawy  o  samorządzie  gminnym  w  zakresie  oświadczeń   majątkowych  złożonych  przez
radnych  Rady Gminy Solec-Zdrój.

               Ad. 7. Wójta Adam Pałys przedstawił informację  o realizacji ustawy o samorządzie
gminnym  w  zakresie  oświadczeń  majątkowych  złożonych  przez  pracowników
samorządowych.

                Ad.8.  W interpelacjach i zapytaniach radnych głos zabrali:
Radny Czesław Zeliasz:
- Co z pomiarami drogi w Piestrzcu?

Radny Andrzej Kopeć:
- Posprzątać  rowy i pobocza drogi w Wełninie.
 
Radny Stanisław Żelazny:
-  Wyremontować most w Ludwinowie.
-  Nie świeci się parę lamp w Ludwinowie.
- Czy będzie robiony chodnik w Świniarach i  droga od „sandomierki” w kierunku kościoła?
- Barierki przy moście.
- Zwiększyć wysokość stawki za szkolenia dla strażaków OSP.

Radny Włodzimierz Grabda:
- Kiedy będzie robiona ścieżka rowerowa?

Radny Paweł Koźbiał:
- Zamontować progi zwalniające w Zagórzanach.

Radny Paweł Fortuna:
- Wymienić zniszczony znak drogowy obok świetlicy we Włosnowicach.

Radny Marcin Nurek:



- Kiedy będzie robiona ścieżka rowerowa?
- Nie świeci się lampa przy ul. 1 Maja.

Radny Henryk Osak:
-  Kontrolować plac rekreacyjny w Zborowie, gdyż często jest  wykorzystywany do 
spożywania piwa.

Radny Jan Żubrowski:
- Jak wygląda organizacja nowego roku szkolnego, tj. dowóz dzieci, ilość uczniów, 
dożywianie, świetlica?
- Jak przebiegał letni wypoczynek dzieci, jakie formy, ilu uczestników?

Radny Adrian Babiarz:
- Podziękował strażakom OSP za uczestnictwo w wojewódzkich zawodach pożarniczych.
- Wstawić znak pierwszeństwa na skrzyżowaniu drogi do Wójczy.

Radny Andrzej Kopeć:
- Do zakupionej sceny dokupić mobilny plac zabaw.

   Ad.9a/ Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek poinformował, że   projekt uchwały w
sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz 
siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 21 
października 2018 roku był omawiany na posiedzeniach komisji i otrzymał ich rekomendację.
Nikt z radnych nie zgłosił pytań ani uwag do uchwały, w związku z czym  została poddana  
pod głosowanie .
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych,
przeciw – 0 radnych,
wstrzymało się – 0 radnych . 
Uchwała nr XLIII/259/2018 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, 
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach 
zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku  – w załączeniu.
             
            Ad.9b/ Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek poinformował, że   projekt uchwały  w 
sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 
terenie Gminy Solec-Zdrój oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Solec-Zdrój 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 13 -oma głosami „za”, 0 – przeciw, 0 –  wstrzymujących  się.
Uchwała nr XLIII/260/2018  – w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych na terenie Gminy Solec-Zdrój oraz zasad usytuowania na terenie 
Gminy Solec-Zdrój - w załączeniu.

              Ad. 9c/ Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek poinformował, że   projekt uchwały w
sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w 
miejscach publicznych na terenie 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 13 radnych, 
przeciw – 0 radnych,
wstrzymało się – 0 radnych . 
Uchwała nr XLIII/261/2018  w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania 
napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Solec-Zdrój  – w 
załączeniu.

             Ad.9d/ Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek poinformował, że   projekt uchwały in-
tencyjnej  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu na realizację w 
2019 roku projektu pn. ,, Przebudowa drogi powiatowej Nr 0095T Piasek Wielki Zagajów - 
Chinków - Strażnik - Solec-Zdrój od km 0+010 do km 7+000 dł. 6 990 m” 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 13 radnych, 
przeciw – 0 radnych,
wstrzymało się – 0 radnych . 
Uchwała nr XLIII/262/2018   intencyjna  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Buskiemu na realizację w 2019 roku projektu pn. ,, Przebudowa drogi powiatowej Nr 0095T 
Piasek Wielki Zagajów - Chinków - Strażnik - Solec-Zdrój od km 0+010 do km 7+000 dł. 6 
990 m”  – w załączeniu.

             Ad.9e/ Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek udzielił głosu Skarbnikowi Gminy 
Zofii Kopeć, która omówiła zmiany wprowadzone do proponowanej uchwały w sprawie  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój  na lata 2018 – 2032 po posiedzeniach 
komisji.  Przewodniczący poinformował, że powyższy projekt uchwały był omawiany na 
posiedzeniach komisji i otrzymał ich rekomendację a następnie odczytał jej treść .
Nikt z radnych nie zgłosił pytań ani uwag w związku z czym uchwała została poddana  pod 
głosowanie .
Za przyjęciem głosowało 13 radnych, 
przeciw – 0 radnych,
wstrzymało się – 0 radnych . 
Uchwała nr XLIII/263/2018   w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-
Zdrój  na lata 2018 – 2032  – w załączeniu.

Ad.9f/ 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 13 radnych, 
przeciw – 0 radnych,
wstrzymało się – 0 radnych . 
Uchwała nr XLIII/264/2018 w sprawie zmiany  budżetu gminy Solec-Zdrój na 2018 rok   – w 
załączeniu.  

           Ad.10. Odpowiedzi na zgłoszone pytania i interpelacje udzielili:



Wójt Adam Pałys:
-  Wskazana przez radnego droga w Piestrzcu jest drogą powiatową. W pierwszej kolejności 
należy uregulować jej przebieg, łącznie z wykupem pod nią prywatnych działek. Sprawa jest 
w toku załatwiania.
- Pomiary geodezyjne drogi płytkiej  należy zlecić ze środków  funduszu sołeckiego.
- Zwróci się do powiatu o oczyszczenie rowów w Wełninie.
- Wójt nie jest uprawniony do zabezpieczenia mostu w Ludwinowie, może to zrobić jedynie 
właściciel, czyli Wody Polskie. Wniosek w tej sprawie został przesłany.
- Lampy w Ludwinowie zostały uszkodzone podczas burzy. Obecnie zostały oddane do 
ekspertyzy.
- Droga do kościoła w Świniarach będzie poszerzona.
- Wystąpi do powiatu o ustawienie barierek przy moście .
- Wniosek o podwyższenie stawek za szkolenia strażaków uważa za słuszny.
- Jest wykonana dokumentacja ścieżki rowerowej, do chwili obecnej brak jest opinii RDOŚ i 
Wód Polskich.
- Wystąpi do powiatu o rozważenie wniosku dotyczącego montażu progów zwalniających w 
Zagórzanach.
- Znak drogowy pod świetlicą we Włosnowicach zostanie wymieniony.
- Będzie interweniował w sprawie uszkodzonej lampy przy ul. 1 Maja w Solcu-Zdroju.
- Zwróci się do miejscowej policji o przeprowadzanie kontroli placu rekreacyjnego w 
Zborowie.
- Rozpoczął się rok szkolny, żaden z nauczycieli nie odszedł na emeryturę ani nie został 
zwolniony, dopracowywana jest organizacja opieki nad dziećmi po zajęciach lekcyjnych.

Kierownik Referatu Edyta Patrzałek przedstawiła przebieg wypoczynku letniego 
zorganizowanego dla uczniów.
Kierownik GOPS Stefania Bartnik przedstawiła realizację programu „Dobry start” oraz 
dożywiania dzieci szkolnych.

Wójt Adam Pałys:
- Rozważana jest sprawa zakupu mobilnego placu zabaw dla dzieci.

Przewodniczący Powiatu Andrzej Gądek:
-  Zwrócił się do radnych, aby wnioski o ustawienie znaków drogowych były poparte 
podpisami mieszkańców i składane do powiatu w formie pisemnej . Ustawienie nowych 
znaków wymaga odpowiedniej procedury.
-  Znak zakazujący ruchu pojazdów powyżej 10 t nie może być wstawiony od strony 
Zagórzan, ponieważ takowy znajduje się przy wjeździe od strony granicy gminy .
- Wnioski o montaż progów zwalniających należy złożyć do Zarządu Dróg.
- Zgłosi konieczność oczyszczenia drogi w Wełninie.
- Wniosek o montaż barierek został zgłoszony.
- Jest już po przetargu na wykonanie drogi w Świniarach, jednak z uwagi na bardzo wysoką 
cenę, przetarg będzie ogłoszony po raz drugi. Droga będzie robiona po uzyskaniu rozsądnej 
ceny .

Wójt Adam Pałys uważa za celową budowę chodnika przy drodze powiatowej w Wełninie.

              Ad. 11. W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrali:
Pani G.:



-  Poruszyła sprawę nieprzestrzegania  przez przewoźnika godzin odjazdu busów oraz brak na
przystankach rozkładu jazdy.
- Uważa, że wśród mieszkańców należy więcej mówić o profilaktyce zdrowotnej a miejscowi 
lekarze  powinni wydawać skierowania na badania.

Pan Andrzej Gądek wyjaśnił, że wydział komunikacji wydaje jedynie koncesję na transport 
osobowy i w uzasadnionych przypadkach  np. nieprzestrzeganie zasad wykonywania swojej 
działalności , może ją cofnąć. 
Wójt Adam Pałys poinformował zebranych, że przychodnia „Eskulap” w Solcu-Zdroju  
realizuje, finansowany przez Wójta, program szczepień przeciw grypie dla mieszkańców w 
wieku 70+ . Są również dostępne zabiegi rehabilitacyjne.  Natomiast skargi na  działalność 
lekarzy należy składać do rzecznika praw pacjenta.
Pani  S.:
- Potwierdza, że w przychodni w Solcu-Zdroju są problemy zarówno z zapisem na wizytę 
lekarską jak i uzyskaniem skierowania na badania.

Pan  G.:
- Pan S.  wybudował ogrodzenie pomiędzy parkiem zdrojowym a parkiem gminnym i 
pomalował go smarem. Żaden z uprawnionych organów  WIOŚ, nadzór budowlany czy  wójt 
nie reaguje na poczynania właściciela uzdrowiska.
- Rów w Wełninie został oczyszczony , natomiast śmieci  pracownicy wyrzucili na prywatną 
działkę.
Pan  K.:
- Ogrodzenie zostało pomalowane ekologicznie.
Wójt Adam Pałys poinformował, że sprawa pomalowania ogrodzenia jest w toku wyjaśniania 
i jego zdaniem należy do  kompetencji WIOŚ.

Pan Wiesław Sowiński:
- Podziękował za nową drogę przez Ludwinów.
- Uruchomić komunikację osobową z Ludwinowa do Buska.
- Dlaczego  nie  są kontynuowane prace  przy czyszczeniu  i regulacji cieków, most nie jest 
wyremontowany? 

Pani Ewa Kulik:
- Położyć 100 m. asfaltu na ul. Łąkowej.

Pan Krzysztof Sowula:
- Oświetlenie pod p. G. w Kikowie.

Pan Waldemar Korniłowicz:
- Chodniki na ul. Krakowskiej , ul. Partyzantów i do Zborowa należy wyremontować.

Wójt Adam Pałys:
- Wnioski w sprawie cieków zostaną wysłane do Wód Polskich.
- Położenie asfaltu na ul. Łąkowej będzie rozważane w terminie późniejszym.
- Drogi będą robione przy bardziej sprzyjających cenach, obecnie ceny przetargowe są 
wygórowane.
- Do  15 września będzie wykonana dokumentacja na oświetlenie. Wykonanie oświetlenia 
nastąpi w tym bądź w przyszłym roku .



Sekretarz Artur Cygan przypomniał radnym o złożeniu w terminie oświadczeń majątkowych.

             Ad.12. W związku z wyczerpaniem się porządku obrad Przewodniczący  
Rady Gminy Paweł Patrzałek  dokonał zamknięcia XLIII Sesji Rady Gminy Solec-
Zdrój.

Protokołowała:                                                                                Przewodniczący  Rady
Danuta Grabda                                                                                      Paweł Patrzałek
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