
                                      PROTOKÓŁ  Nr XL/2018

z   XL  Sesji  Rady  Gminy  Solec-Zdrój,  odbytej  w  dniu  15  maja  2018  roku  w  budynku
administracyjnym Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju, w godz. 8°° do 9.20.

         
             Ad.1.  Otwarcia XL Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój dokonał Przewodniczący Rady 
Gminy Paweł Patrzałek.  Przywitał obecnych  na Sesji radnych Rady Gminy Solec-Zdrój,  
radnego powiatu Jerzego Kordosa, Wójta Gminy Adama Pałysa, sołtysów i kierowników 
referatów Urzędu Gminy oraz pozostałych gości .  
       Przewodniczący Rady poinformował,  że na ogólny stan 15 –tu radnych obecnych jest  
14-tu , co stanowi   quorum uprawnione do podejmowania prawomocnych uchwał. 
Nieobecni na Sesji radni:  Andrzej Kopeć.
Lista obecności – w załączeniu.
             Ad.2.  Przewodniczący Rady  Paweł Patrzałek odczytał  porządek posiedzenia, który 

przedstawia się następująco:
1. Otwarcie XL Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.
2. Przyjęcie porządku XL Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.
3. Przyjęcie Protokołu z XXXIX Sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na XXXIX Sesji Rady Gminy Solec- Zdrój.
5. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Wójta Gminy. 
6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi z terenu
Gminy Solec-Zdrój za rok 2017.
7. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 rok.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Podjęcie uchwał:
a/ uchwała w sprawie  przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program rehabilitacji 
leczniczej mieszkańców Gminy Solec-Zdrój na lata 2018 – 2019”,
b/ uchwała w sprawie przekazania skargi do WSA,
c/ uchwała w sprawie  przekazania skargi do WSA,
d/ uchwała w sprawie  przekazania skargi Wójtowi Gminy,
e/ uchwała w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Solec-Zdrój,
f/ uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Raków na wzniesienie pomnika 
Wincentego Witosa na terenie miasta Kielce,
g/ uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój,
h/ uchwała w sprawie zmiany  budżetu gminy Solec-Zdrój na 2018 rok,
i/ uchwała w sprawie uchwalenia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków obowiązującego na terenie Gminy Solec-Zdrój”.
10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
11.Wolne wnioski i zapytania.
12.Zakończenie obrad.
Powyższy porządek radni przyjęli jednogłośnie, bez uwag.  
               Ad.3. Nikt z obecnych nie wniósł żadnych uwag do protokołu z  XXXIX Sesji Rady 
Gminy. Protokół uznany został za przyjęty .                                                                                
                Ad.4 . Wójt Adam Pałys przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych 
na  XXXIX 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. Kierownik referatu Edyta Patrzałek przedstawiła sprawozdanie z realizacji
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi z terenu Gminy Solec-Zdrój za rok
2017.
Nie zgłoszono uwag.
Sprawozdanie – w załączeniu.
                Ad.7. Kierownik GOPS Stefania Bartnik przedstawiła  ocenę zasobów pomocy
społecznej za 2017 rok. Poinformowała, że szczegółowa ocena jest sporządzona w układzie
tabelarycznym i jest  dostępna do wglądu dla zainteresowanych w biurze GOPS.
Nie zgłoszono uwag.
Ocena zasobów pomocy społecznej  – w załączeniu.
                 Ad.8. W interpelacjach i zapytaniach radnych głos zabrali:
Radny Czesław Zeliasz:
- do Wójta: co z rozgraniczeniem drogi płytkiej w Piestrzcu?  W przypadku gdy nie zostanie 
to zrobione,  środki przeznaczyć na lustro pod remizą.
Radny Paweł Koźbiał:
- w Kolonii Zagajów przy drodze na Piasek Mały wstawić krąg betonowy ,
- wyczyścić rów od Kol. Zagajów w kierunku  Zagajowa.
Radny Włodzimierz Grabda:
- do powiatu: Czy będzie w tym roku zrobiona droga na Żuków?
- do Wójta: Zrobić drogę do świetlicy.
Radny Paweł Fortuna:
- do powiatu: droga Włosnowice – Zborów wymaga remontu,
- rozpocząć wykaszanie poboczy.
Radny Stanisław Żelazny:
- jak wygląda sprawa oświetlenia do oczyszczalni?
- co z remontem  budynku ośrodka zdrowia?
Radny Adrian Babiarz:
- rozpocząć koszenie poboczy,
- zamontować lustro pod remizą w Piestrzcu.
Radny Jan Żubrowski:
- Czy realizacja programu rewitalizacji miejscowości Solec-Zdrój rozpocznie się w tym roku?
- Czy chodnik przed blokiem będzie objęty rewitalizacją?
- Zrobić pasy dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Kościelnej i Cichej.
- Czy ulica Klombowa będzie dalej rozbudowywana?
- Poprawić nawierzchnię drogi prowadzącej od ul. Żeromskiego do cmentarza.
- Przy ul. Sienkiewicza usunąć uschnięte drzewa.
Radny Marcin Nurek:
- do powiatu: droga na Gadawę wymaga remontu.

   Ad.9a/  Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek poinformował, że   projekt uchwały  
w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program rehabilitacji leczniczej 
mieszkańców Gminy Solec-Zdrój na lata 2018 – 2019” 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 14 -oma głosami „za”, 0 – przeciw, 0 –  wstrzymujących  się.



Uchwała nr XL/235/2018  – w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program 
rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Solec-Zdrój na lata 2018 – 2019”  - w 
załączeniu.
              Ad. 9b/  Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek poinformował, że   projekt uchwały  
w sprawie  przekazania skargi do WSA 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 14 radnych, 
przeciw – 0 radnych,
wstrzymało się – 0 radnych . 
Uchwała nr XL/236/2018 w  sprawie  przekazania skargi do WSA – w załączeniu.
             Ad.9c/  Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek poinformował, że   projekt uchwały w 
sprawie przekazania skargi do WSA 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 14 radnych, 
przeciw – 0 radnych,
wstrzymało się – 0 radnych . 
Uchwała nr XL/237/2018   w sprawie przekazania skargi do WSA  – w załączeniu.
             Ad.9d/ Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek poinformował, że   projekt uchwały  w
sprawie przekazania skargi Wójtowi Gminy 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 14 radnych, 
przeciw – 0 radnych,
wstrzymało się – 0 radnych . 
Uchwała nr XL/238/2018   w sprawie przekazania skargi Wójtowi Gminy – w załączeniu.
                        Ad.9e/ Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek poinformował, że   projekt 
uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Solec-Zdrój w 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 14 radnych, 
przeciw – 0 radnych,
wstrzymało się – 0 radnych . 
Uchwała nr XL/239/2018   w sprawie  określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy 
Solec-Zdrój – w załączeniu.
                           Ad.9f/ Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek poinformował, że   projekt
uchwały  w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Raków na wzniesienie pomnika
Wincentego  Witosa  na  terenie  miasta  Kielce  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 14 radnych, 
przeciw – 0 radnych,
wstrzymało się – 0 radnych . 
Uchwała  nr  XL/240/2018    w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  gminie  Raków na
wzniesienie pomnika Wincentego Witosa na terenie miasta Kielce – w załączeniu.

Ad.9g/ 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 14 radnych, 
przeciw – 0 radnych,
wstrzymało się – 0 radnych . 
Uchwała nr XL/241/2018   w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój  
na lata 2018 – 2032  – w załączeniu.

Ad.9h/ 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 14 radnych, 
przeciw – 0 radnych,
wstrzymało się – 0 radnych . 
Uchwała nr XL/242/2018 w sprawie zmiany  budżetu gminy Solec-Zdrój na 2018 rok   – w 
załączeniu.

Ad.9i/ Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek poinformował, że   projekt uchwały  w 
sprawie   uchwalenia projektu  „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 14 radnych, 
przeciw – 0 radnych,
wstrzymało się – 0 radnych . 
Uchwała nr XL/243/2018   w sprawie  uchwalenia projektu „Regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Solec-Zdrój” – w załączeniu.
             Ad.10. Odpowiedzi na zgłoszone pytania i interpelacje udzielili:
Wójt Adam Pałys:
- W przypadku drogi płytkiej w Piestrzcu nie chodzi o  rozgraniczenie a wskazanie jej granic. 
Koszty takiego przedsięwzięcia to kwota w granicach 25-30 tys. zł., nie ma też chętnych na 
wykonanie tych prac. Gmina, aby rozwiązać  sprawę,  jest również zainteresowana wykupem 
gruntów pod tę drogę od trzech właścicieli działek. 
- montaż lustra – wniosek zostanie skierowany do powiatu,
- założenie kręgu – wniosek zostanie skierowany do powiatu,
- budowa drogi do Żukowa – wniosek zostanie skierowany do powiatu,



- w tym roku będzie zrobiona część drogi do świetlicy,
- koszenie poboczy dróg powiatowych – wniosek zostanie skierowany do powiatu,
- zlecone zostało opracowanie projektu oświetlenia m.in. do oczyszczalni,
- w tym roku w ośrodku zdrowia zostanie wykonana winda, pozostałe prace tj. remont 
wewnątrz budynku i ocieplenie  będą sukcesywnie realizowane,
- ogłoszony został konkurs na wykonanie projektu rewitalizacji miejscowości  Solec-Zdrój,
- chodnik koło bloku będzie wykonany w ramach rewitalizacji ale w porozumieniu ze 
Spółdzielnią Mieszkaniową, ponieważ to ona jest właścicielem chodnika,
- rewitalizacją objęte jest również skrzyżowanie ul. Kościelnej i Cichej,
- ulica Klombowa utwardzona będzie  kamieniem,
- droga do cmentarza będzie remontowana,
- remont drogi na Gadawę – wniosek zostanie przekazany do powiatu.
Radny powiatu Jerzy Kordos:
- lustro w Piestrzcu będzie założone najpóźniej w przyszłym tygodniu,
- czyszczenie rowów prowadzone jest na bieżąco,
- w maju ruszy wykaszanie poboczy,
- droga Zborów – Włosnowice jest w dobrym stanie, ubytki będą usuwane w ramach 
remontów  cząstkowych ,
- remont drogi na Gadawę zgłosi do zarządu,
- droga do Żukowa będzie robiona.

Ad. 11. W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrali:
Pani Ewa Kulik:
-przy ul. Akacjowej nie ma prądu,
- wyczyścić rów  pomiędzy p. Walaskiem a p. Radoszem,
- co z komisariatem w Solcu-Zdroju?
Wójt Adam Pałys:
- brak prądu należy zgłosić do zakładu energetycznego,
- wniosek dot. rowu zgłosi do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej,
- komisariat w Solcu-Zdroju na pewno pozostanie, na dzień dzisiejszy nie jest znana 
lokalizacja, ale cały czas trwają na ten temat rozmowy.
Pani Krystyna Liwara:
- ustawić lustro na zakręcie w Zagórzanach, 
- przystanek autobusowy w Zagórzanach przenieść  bliżej miejsca zamieszkania dziecka, 
które dojeżdża do szkoły.
Wójt Adam Pałys:
- miejsce na posadowienie przystanku w Zagórzanach zostało wyznaczone przez Powiatowy 
Zarząd Dróg.
Pan Czesław Zeliasz:
- czy będzie zrobiona ścieżka rowerowa?
- kiedy będą wykaszane drogi gminne?
- wyciąć krzewy przy drodze Piestrzec – Magierów.
Wójt Adam Pałys:
- budowa ścieżki rowerowej rozpocznie się jesienią.
- rozpoczęło się już wykaszanie dróg gminnych.
Pan Włodzimierz Grabda:
- uprawy rolne niszczone są przez dziki, przyznane odszkodowania  nie pokrywają 
wyrządzonych szkód.
Wójt Adam Pałys: 
- nowe prawo łowieckie określa zasady szacowania i ustalania wysokości odszkodowania.
 Pani Liwara Krystyna:



- co z zatoczką rowerową przy stawie w Zagórzanach?
Wójt Adam Pałys:
- po opracowaniu projektu oznaczenia tras rowerowych zatoczka będzie robiona.
Pan Leszek Sowula:
-  droga  z Chinkowa do Rzegocina, w części znajdującej się na gminie Nowy Korczyn jest 
bardzo zakrzaczona.
Wójt Adam Pałys:
- zwróci się pisemnie do Wójta Gminy Nowy Korczyn  o czyszczenie drogi.
             Ad.12. W związku z wyczerpaniem się porządku obrad Przewodniczący  
Rady Gminy Paweł Patrzałek  dokonał zamknięcia XL Sesji Rady Gminy Solec-
Zdrój.

Protokołowała:                                                                                Przewodniczący  Rady
Danuta Grabda                                                                                    Paweł Patrzałek
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