
                                           PROTOKÓŁ  Nr XLII/2018

z  XLII Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój, odbytej w dniu 13 sierpnia 2018 roku w budynku
administracyjnym Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju, w godz. od 8°° do 9ºº.

         
             Ad.1.  Otwarcia XLII 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, 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, Stanisław Żelazny.
Lista obecności – w załączeniu.

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

1. Otwarcie XLII Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.
2. Przyjęcie porządku XLII Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.
3. Przyjęcie Protokołu z XLI Sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na XLI Sesji Rady Gminy Solec- Zdrój.
5. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Wójta Gminy. 
6.  Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał:
a/ uchwała w sprawie przyjęcia aneksu Nr 1 do „Programu Rewitalizacji Gminy Solec-Zdrój 
na lata 2016 – 2023”,
b/ uchwała w sprawie przyjęcia aktualizacji „Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół w 
Gminie Solec-Zdrój na lata 2016 – 2023”,
c/ uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty uzdrowiskowej w miejscowości Solec-
Zdrój,
d/uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Solec-Zdrój na lata 2018 - 
2032,
e/ uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2018 rok,
f/ uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Solec-Zdrój z wyłączeniem sołectwa Solec-Zdrój,
g/  uchwala w sprawie uchwalenia zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Solec-Zdrój z wyłączeniem sołectwa Solec-Zdrój,
h/ uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
obowiązującego na terenie Gminy Solec-Zdrój.

8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
9.Wolne wnioski i zapytania.
10.Zakończenie obrad.

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



                Ad.6. Następnie Sekretarz Gminy przedstawił informację o zarządzeniach 
wydanych  w okresie między Sesjami.
Nie zgłoszono uwag ani zastrzeżeń. 
Informacja – w załączeniu.

                Ad.7.  W interpelacjach i zapytaniach radnych głos zabrali:

Radny Paweł Koźbiał:
- podziękował Wójtowi za uszczelnienie zbiornika wodnego i remont drogi.

Radny Włodzimierz Grabda:
- czy rolnicy dotknięci suszą otrzymali jakąś pomoc?

Radny Andrzej Kopeć:
- posprzątać  śmieci, które z oczyszczonych rowów na odcinku od basenów w kierunku 
Wełnina , zostały złożone na poboczu drogi ,
 
- na odcinku kanalizacji między p. S a p. G dochodzi do cofania studzienki ,

- na drodze leśnej biegnącej od drogi na Zagórzany znajduje się padła krowa.

Radny Antoni Kołkowski:
-  na skrzyżowaniu drogi  Strażnik -  Żuków znajduje się duży ubytek w nawierzchni drogi.

Radny Jan Żubrowski:
- jak jest realizowany w gminie program „Dobry start”?
- jakie zadania będą należeć do urzędnika wyborczego? 

Radny Adrian Babiarz:
- podziękował za dwie  drogi zrobione w Piestrzcu i prosi o kontynuację ich budowy.

Radny Paweł Patrzałek
- uzupełnić wyrobiska na drodze przy figurce  w Solcu-Zdroju.

   Ad.7a/ Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek poinformował, że   projekt uchwały w
sprawie przyjęcia aneksu Nr 1 do „Programu Rewitalizacji Gminy Solec-Zdrój na lata 2016 – 
2023” 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 XLII/251/2018 w sprawie  przyjęcia aneksu Nr 1 do „Programu Rewitalizacji 
Gminy Solec-Zdrój na lata 2016 – 2023” – w załączeniu.              

            Ad.7b/ Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek poinformował, że   projekt uchwały  w 
sprawie przyjęcia aktualizacji „Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół w Gminie Solec-Zdrój 
na lata 2016 – 2023” 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 XLI/252/2018  – w sprawie przyjęcia aktualizacji „Kompleksowego Planu 
Rozwoju Szkół w Gminie Solec-Zdrój na lata 2016 – 2023” - w załączeniu.

              Ad. 7c/ Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek poinformował, że   projekt uchwały 
zmieniającej  uchwałę w sprawie opłaty uzdrowiskowej w miejscowości 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 XLII/253/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uzdrowiskowej w miejscowości 
Solec-Zdrój – w załączeniu.

             Ad.7d/ Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek poinformował, że   projekt uchwały  w 
sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój  na lata 2018 – 2032 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 XLII/254/2018   w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-
Zdrój  na lata 2018 – 2032  – w załączeniu.

Ad.7e/ 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 XLII/255/2018 w sprawie zmiany  budżetu gminy Solec-Zdrój na 2018 rok   – w 
załączeniu.

Ad.7f/ Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek poinformował, że  projekt uchwały  w 
sprawie  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Solec-Zdrój z 
wyłączeniem sołectwa Solec-Zdrój został doręczony radnym  do szczegółowego zapoznania 
się, był również omawiany na posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy i otrzymał ich 
rekomendację. Stąd też, z uwagi na fakt, iż podejmowana uchwała posiada długi tekst  a w 
treści jest identyczna z przedłożonym wcześniej projektem, Przewodniczący  odstąpił od jej 
odczytania i poddał pod głosowanie Rady.
Nikt z radnych nie zgłosił zastrzeżeń.



Za przyjęciem głosowało 13 radnych, 
przeciw – 0 radnych,
wstrzymało się – 0 radnych . 
Uchwała nr XLII/256/2018   w sprawie   zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Solec-Zdrój z wyłączeniem sołectwa Solec-Zdrój   – w załączeniu.

            Ad.7g/ Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek poinformował, że   projekt uchwały  w 
sprawie  uchwalenia zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Solec-Zdrój z wyłączeniem sołectwa Solec-Zdrój  został doręczony radnym  do 
szczegółowego zapoznania się, był również omawiany na posiedzeniu komisji stałych Rady 
Gminy i otrzymał ich rekomendację. Stąd też, z uwagi na fakt, iż podejmowana uchwała 
posiada długi tekst  a w treści jest identyczna z przedłożonym wcześniej projektem, 
Przewodniczący odstąpił od jej odczytania i poddał pod głosowanie Rady.
Nikt z radnych nie zgłosił zastrzeżeń.
Za przyjęciem głosowało 13 radnych, 
przeciw – 0 radnych,
wstrzymało się – 0 radnych . 
Uchwała nr XLII/257/2018 w sprawie  uchwalenia zmiany Nr 2 miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Solec-Zdrój z wyłączeniem sołectwa Solec-Zdrój    
– w załączeniu.

           Ad.7h. Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek poinformował, że   projekt uchwały  w 
sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego 
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 XLII/258/2018 w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Solec-Zdrój    – w załączeniu.

           Ad.8. Odpowiedzi na zgłoszone pytania i interpelacje udzielili:

Sekretarz Gminy Artur Cygan:
- Kanalizacja pozostałych miejscowości gminy będzie kontynuowana zgodnie z podpisaną 
umową z wykonawcą.
- Warunkiem uznania suszy w danym gospodarstwie rolnym było pokrycie się wskazanych 
gruntów z mapą bonitacyjną przedłożoną przez Wojewodę. Rolnicy po zapoznaniu się z mapą
odstępowali od składania wniosków. 
- Pobocze, które zostało zanieczyszczone odpadami z czyszczonych rowów jest własnością 
powiatu. Sprawa zostanie wyjaśniona  z zarządcą drogi.
- Podpisana jest umowa z firmą, która zajmuje się utylizacją padliny. Sprawa będzie 
załatwiona.
- Dziura na drodze Strażnik – Żuków będzie naprawiona przy najbliższych pracach 
drogowych. 
- Informacja dotycząca realizacji programu „Dobry start” będzie udzielona radnemu  
pisemnie, ponieważ na dzień dzisiejszy nie posiada na ten temat żadnych danych.



- Woj. Biuro Wyborcze przekazało środki finansowe na organizację wyborów, w tym również 
na wypłacenie wynagrodzenia urzędnikowi wyborczemu. Na podpisanie oczekuje 
porozumienie w sprawie urzędnika wyborczego.
- Dalsza budowa dróg w Piestrzcu będzie kontynuowana.
- Na wszystkich drogach w Solcu-Zdroju zniszczonych pracami kanalizacyjnymi będzie 
położona masa asfaltowa. Wyjątkiem jest ulica Kościuszki , która objęta jest rewitalizacją i 
będzie remontowana jedynie w miejscach gdzie został wycięty pas asfaltu.

Przewodniczący Powiatu Andrzej Gądek:
-  W najbliższym czasie udzieli odpowiedzi na interpelacje zgłoszone pod adresem powiatu. 
-  Poruszył problem strat w rolnictwie spowodowanych suszą, zwracając uwagę na niespójne 
wytyczne Wojewody dla poszczególnych gmin.

              Ad. 9. W wolnych wnioskach i zapytaniach nikt z obecnych nie zabrał głosu.

             Ad.10. W związku z wyczerpaniem się porządku obrad Przewodniczący  
Rady Gminy Paweł Patrzałek  dokonał zamknięcia XLII Sesji Rady Gminy Solec-
Zdrój.

Protokołowała:                                                                                Przewodniczący  Rady
Danuta Grabda                                                                                      Paweł Patrzałek


	PROTOKÓŁ Nr XLII/2018
	Radni nie zgłosili żadnych uwag.
	Sprawozdanie - w załączeniu.
	Ad.6. Następnie Sekretarz Gminy przedstawił informację o zarządzeniach wydanych w okresie między Sesjami.
	Nie zgłoszono uwag ani zastrzeżeń.
	Informacja – w załączeniu.

