
                                      PROTOKÓŁ  Nr XXXIX/2018

z   XXXIX  Sesji  Rady  Gminy  Solec-Zdrój,  odbytej  w  dniu  28  marca  2018  roku  w  budynku
administracyjnym Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju, w godz. 8°° do 10.15.
         
             Ad.1.  Otwarcia XXXIX 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, 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:  Marcin Nurek.
Lista obecności – w załączeniu.

             Ad.2. Wójt Adam Pałys złożył wniosek o wycofanie z porządku posiedzenia 
pkt  9k/ Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu Gminy. 

Wyjaśnił, że projekt uchwały otrzymał negatywną opinię RIO z uwagi na to, iż zadanie na które miał 
być zaciągnięty  nie jest zadaniem własnym Gminy. 
Następnie Przewodniczący Rady  Paweł Patrzałek odczytał  porządek posiedzenia, uwzględniając 
powyższy wniosek:

1. Otwarcie XXXIX Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.
2. Przyjęcie porządku XXXIX Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.
3. Przyjęcie Protokołu z XXXVIII Sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na XXXVIII Sesji Rady Gminy Solec- Zdrój.
5. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Wójta Gminy. 
6. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu-Zdroju za 2017 rok.
7. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2017 rok.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Podjęcie uchwał:
a/ uchwała w sprawie  przyjęcia herbu, flagi i pieczęci Gminy Solec-Zdrój,
b/ uchwała w sprawie podziału gminy Solec-Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i 
numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
c/ uchwała w sprawie podziału gminy Solec-Zdrój na stałe obwody głosowania, ustalenia ich 
numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
d/ uchwała w sprawie zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i 
urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Solec-Zdrój,
e/ uchwała w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Solec-Zdrój na lata 2018 – 
2020,
f/ uchwała w sprawie zmiany  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych,
g/ uchwała w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów 
pedagogicznych i doradców zawodowych,
h/ uchwała w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w 
przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach 
wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Solec-Zdrój,
i/ uchwała w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Zborowie,
j/ uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu Gminy,
k/ uchwała w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2032,
l/ uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Solec-Zdrój na 2018 rok,
ł/ uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie 
Solec-Zdrój , warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłat za 
korzystanie z nich.
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  XXXVIII Sesji Rady 
Gminy. Protokół uznany został za przyjęty .                  
                                                                                                  
                Ad.4 . Wójt Adam Pałys przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na  
XXXVIII 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 GOPS Stefania Bartnik  przedstawiła informację z działalności Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu-Zdroju za 2017 rok.
Nie zgłoszono uwag.
Sprawozdanie – w załączeniu.

                Ad.7. Kierownik GOPS Stefania Bartnik  przedstawiła sprawozdanie z realizacji zadań z
zakresu wspierania rodziny za 2017 rok.
Nie zgłoszono uwag.
Sprawozdanie – w załączeniu.

                 Ad.8. W interpelacjach i zapytaniach radnych głos zabrali:
Radna Teresa Sowula:
- dokończyć w asfalcie drogę od szkoły w kierunku kościoła,
- ustawić barierki na drodze na Zagaje Kikowskie,
- do powiatu: kiedy będą kopane rowy w Kikowie?
Radny Czesław Zeliasz:
- do wójta: czy odbył się już przetarg na roboty drogowe?
Radny Paweł Fortuna:
- Droga do p. Fortuny we Włosnowicach jest nieprzejezdna.  Koniecznie należy ją utwardzić i okopać 
rowami.
Radny Andrzej Kopeć:
- Ścieżka rowerowa w Wełninie pęka i odchodzi od drogi.
Radny Włodzimierz Grabda:
- Droga do p. Wolickiego w Piasku Małym.
Radny Krzysztof Galus:
- Utwardzić drogę od ul. Łąkowej w stronę Solca-Zdroju.
Radny Antoni Kołkowski:
- Co z rehabilitacją w Solcu-Zdroju?
Radny Jan Żubrowski:
- Jak wygląda realizacja środków pozyskanych z UE w naszej gminie?  Jakie inwestycje zostały z nich
wykonane i ile środków zostało na to przeznaczonych?
- Kiedy odbędą się pozimowe remonty dróg? Rząd przyznał dodatkowe środki na drogi.
- Jak wyglądał zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży?
- Ile rodzin w gminie korzysta z Karty Dużej Rodziny?
- Podziękował  za utworzenie punktu rehabilitacyjnego w Solcu-Zdroju osobom, które się do tego 
przyczyniły. 



Radny Paweł Patrzałek:
- Mieszkańcy zgłaszają nieprzestrzeganie przez przewoźnika godzin odjazdu busów.  Zobowiązać  
pisemnie przewoźnika  do odjazdu w wyznaczonych godzinach.
- Stowarzyszenie Forum Pracodawców realizuje projekt „Praca szuka człowieka”, którego celem jest 
pomoc osobom  biernym zawodowo i bezrobotnym  w ukończeniu kursu bądź stażu z możliwością 
zatrudnienia. Hotel „Malinowy Zdrój” współpracuje ze Stowarzyszeniem przy  realizacji projektu i 
zachęca do skorzystania z oferty.

   Ad.9a/  Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek poinformował, że   projekt uchwały  w 
sprawie przyjęcia herbu, flagi i pieczęci 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 XXXIX/222/2018  – w sprawie  przyjęcia herbu, flagi i pieczęci Gminy Solec-Zdrój  - w 
załączeniu.

              Ad. 9b/  Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek poinformował, że   projekt uchwały  w 
sprawie  podziału gminy Solec-Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby 
radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 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 XXXIX/223/2018 w  sprawie podziału gminy Solec-Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia 
ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym – w załączeniu.

             Ad.9c/  Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek poinformował, że   projekt uchwały w sprawie 
podziału gminy Solec-Zdrój na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib 
obwodowych komisji wyborczych  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 XXXIX/224/2018   w sprawie w sprawie podziału gminy Solec-Zdrój na stałe obwody 
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych  – w 
załączeniu.

             Ad.9d/ Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek poinformował, że   projekt uchwały  w sprawie 
w sprawie zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych w Gminie 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 XXXIX/225/2018   w sprawie w sprawie zmiany wieloletniego planu rozwoju i 
modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Solec-Zdrój – w 
załączeniu.

                        Ad.9e/ Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek poinformował, że   projekt uchwały  w 
sprawie  przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Solec-Zdrój na lata 2018 – 2020 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 XXXIX/226/2018   w sprawie w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w 
Gminie Solec-Zdrój na lata 2018 – 2020   – w załączeniu.

                        Ad.9f/ Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek poinformował, że   projekt uchwały  w
sprawie zmiany  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 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 XXXIX/227/2018   w sprawie w sprawie zmiany  Gminnego Programu Profilaktyki  i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – w załączeniu.

Ad.9g/ Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek poinformował, że   projekt uchwały  w sprawie 
określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców 
zawodowych 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 XXXIX/228/2018   w sprawie  w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze 
oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, 
logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych– w załączeniu.

Ad.9h/ Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek poinformował, że   projekt uchwały  w sprawie 
określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego 
prowadzonych przez Solec-Zdrój w sprawie 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 XXXIX/229/2018   w na 2018 rok – w załączeniu.

Ad.9i/ Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek poinformował, że   projekt uchwały  w sprawie  
utworzenia Punktu Przedszkolnego w Zborowie 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 XXXIX/230/2018   w sprawie w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Zborowie 
– w załączeniu.

Ad.9j/ Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek poinformował, że   projekt uchwały  w sprawie 
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu 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 XXXVIII/231/2018  w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego 
deficytu Gminy – w załączeniu.

                             Ad.9k/ Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek poinformował, że   projekt uchwały  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 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 XXXIX/232/2018   w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2032– w
załączeniu.

                             Ad.9l/ 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 XXXIX/233/2018   w sprawie  zmiany budżetu gminy Solec-Zdrój na 2018 rok – w 
załączeniu.

                              Ad.9ł/ Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek poinformował, że   projekt uchwały   
zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Solec-Zdrój , 
warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z nich 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 XXXIX/234/2018    zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków 
komunikacyjnych w Gminie Solec-Zdrój , warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz 
ustalenia stawki opłat za korzystanie z nich  – w załączeniu.

             Ad.10. Odpowiedzi na zgłoszone pytania i interpelacje udzielili:
Wójt Adam Pałys:
- Zgodnie z nowym  przepisem  budowlanym remont drogi polega na położeniu tej samej nawierzchni 
która była dotychczas i w tych samych wymiarach drogi. Zmiany traktowane są jako budowa drogi i 
wymagają zarówno opracowania projektu jak i stosownych zezwoleń oraz ujęcia zadania w budżecie 
gminy.
- W sprawie barierek przy drodze do Zagaja Kikowskiego zwróci się z zapytaniem czy ich  ustawienie
wymaga zgłoszenia do powiatu i jakie środki są potrzebne.
- Przetarg na bieżące utrzymanie dróg już się odbył, nie jest podpisana jeszcze umowa.
- Jeżeli chodzi o drogę do p. Fortuny we Włosnowicach to podlega ona takim samym zasadom jak 
wyżej.
- Wniosek w sprawie ścieżki rowerowej w Wełninie zostanie złożony do powiatu.
- W Piasku Małym będzie robiona ścieżka rowerowa.
- Droga od ul. Łąkowej może być robiona w kamieniu ze środków funduszu sołeckiego .
- Od 3 kwietnia br. usługi rehabilitacyjne są realizowane przez gabinet znajdujący się w przychodni w 
Solcu-Zdroju.  Na zabiegi obowiązuje skierowanie od lekarza. Niektóre zabiegi nie są refundowane 
przez NFZ ale można z nich skorzystać za odpłatnością.
- Nasza gmina właściwie  korzysta ze środków unijnych, co widoczne jest również w budżecie.
- Do 16 kwietnia należy składać wnioski na środki z dodatkowej puli przeznaczonej
 przez rząd na drogi.
- Gmina Solec-Zdrój dotychczas wydała 35 Kart Dużej Rodziny.
- Będzie rozmawiał z przewoźnikiem o przestrzeganiu godzin kursowania busów.
Radny powiatu Jerzy Kordos:
- Jest już po przetargu , droga na Zakamieniec wraz z okopaniem rowami jest planowana do budowy 
w pierwszej kolejności.
- Ścieżka rowerowa będzie naprawiona przy pracach cząstkowych.
Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek:
- Rowy przy drogach będą robione.
- Droga Piestrzec-Magierów będzie odtworzona geodezyjnie.
- Podpisana jest umowa na budowę drogi Zielonki – Błotnowola z terminem wykonania na 15 
września br.
- Droga Szlak Królewski będzie zrobiona wraz z rowami.
- Uruchomić oświetlenie uliczne w Ludwinowie.
Kierownik Referatu Edyta Patrzałek przedstawiła sprawozdanie z zimowego wypoczynku dzieci i 
młodzieży.

Ad. 11. W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrali:
Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek odczytał pismo posła Jakuba Kuleszy z dnia 14.03.2018 r. 
skierowane do dyrektora NFZ o zawarcie kontraktu na świadczenia rehabilitacyjne w gminie Solec-
Zdrój.
Pani Maria Skrzypiec poinformowała, że Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Soleckiej złożyło wnioski o 
środki  finansowe do PROW na budowę miejsc spoczynkowych dla rowerzystów w siedmiu 
miejscowościach gminy.
Pan Marian Fortuna ponownie poruszył potrzebę utwardzenia drogi do jego posesji. Dodał również, że
Wójt nie zrobił do niego kanalizacji ponieważ mieszka w odległości 600 m od nitki kanalizacyjnej.
Wójt Adam Pałys wyjaśnił, że:



-  droga do p. Fortuny była robiona ze środków powodziowych. Wykonawcą była firma WOD-GAZ, 
używane materiały do jej budowy były zgodne z atestem,
- w miejscach zbyt oddalonych od urządzeń  kanalizacyjnych  będą budowane oczyszczalnie 
przydomowe.
Pan Wiesław Sowiński uważa, że ścieżka rowerowa przydałaby się również od Ludwinowa do 
Wełnina i Świniar.
Pan Bogdan Pietrzyk:
- czy będzie zrobiona droga do Zagaja Kikowskiego?
- droga z Zagaja Kikowskiego w kierunku Stopnicy jest nieprzejezdna.
Wójt Adam Pałys:
- droga Zagaje Kikowskie- Kików będzie doprowadzona do takiego stanu, aby można było nią 
przejechać,
- zwróci się pisemnie do władz Stopnicy o udrożnienie drogi do Zagaja Kikowskiego.
Pani Dorota Podborna zwróciła się do Wójta z pytaniem czy wnioskował do starostwa o rozbiórkę 
budynku w którym pracuje?
Wójt wyjaśnił, że na wniosek mieszkańców  wystąpił do inspektora nadzoru z zapytaniem o 
prawidłowość budowy .
Pan Rodak:
- co z realizacją przepisów ustawy , które weszły w życie dnia 31 stycznia br., tj. rejestracją i 
utrwalaniem obrazu i dźwięku sesji i publikacją nagrań?
Wójt wyjaśnił, że przepisy te będą realizowane.
Pan Waldemar Korniłowicz:
- do powiatu: czy będzie sprzątanie poboczy ulic w Solcu-Zdroju?
- kiedy będzie dokończony remont chodnika na ul. Krakowskiej?
Pan Paweł Koźbiał;
- jak zakończyła się sprawa drogi do p. Suder i Piotrowicza w Zagajowie?
Wójt Adam Pałys:
- Komisja dokonała sprawdzenia drogi i stwierdziła, że  wymagania określone w specyfikacji są 
spełnione, tym samym postawione przez firmę WOD-GAZ zarzuty  nie potwierdziły się.
Pan Włodzimierz Grabda:
- co z drogą na Żuków?
Pan Andrzej Gądek:
Droga Żuków – Piasek Mały będzie robiona od 1500 m.
Pan Stanisław Żelazny:
- kto rozprowadza światłowody w gminie?
Wójt: Światłowody rozprowadza prywatny wykonawca, który wygrał przetarg ogłoszony przez urząd 
marszałkowski.
Pan Adrian Babiarz:
- wyciąć zakrzaczenia i nawieźć kamienia na drogę Piestrzec – Włosnowice.
Wójt: Droga Piestrzec – Włosnowice będzie oczyszczona .
Pan Sławomir Sadowski zwrócił się z prośba o rozpropagowanie wśród mieszkańców informacji o 
planowanym szkoleniu na temat uboju.

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

Protokołowała:                                                                                Przewodniczący  Rady
Danuta Grabda                                                                                    Paweł Patrzałek
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