
                                    PROTOKÓŁ  Nr XXXVII/2014

z  XXXVII  Sesji  Rady  Gminy  Solec-Zdrój,  odbytej  w  dniu  67  listopada  2014r.  w  budynku
administracyjnym Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju, w godz. 8˚˚ do 11.50. 

                                Ad.1.  Otwarcia XXXVII 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  
12-tu , co stanowi   quorum uprawnione do podejmowania prawomocnych uchwał. 
Nieobecni na Sesji radni:  Józef Zych, Jacek Żółtak i Czesław Zeliasz .
Lista obecności – w załączeniu.
                               Ad.2. Przewodniczący Rady  przedstawił porządek posiedzenia:
   1.Otwarcie XXXVII Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.
  2.Przyjęcie porządku XXXVII Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.
  3.Przyjęcie Protokołu z  XXXVI Sesji Rady Gminy.
  4.Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na XXXVI Sesji Rady Gminy   
    Solec-Zdrój.
  5.Informacja o zarządzeniach wydanych przez Wójta Gminy. 
  6.Interpelacje i zapytania radnych. 
  7. Uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub 
rozkładania na raty wierzytelności z tytułu należności pieniężnych mających charakter 
cywilnoprawny.
8. Uchwała w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki 
przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre
inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania 
dodatku mieszkaniowego.
9. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2014 rok.
9a/ 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.
II część
12. Uroczyste wręczenie podziękowań  z tytułu zakończenia kadencji 2010 – 2014.
13. Zakończenie obrad.
Powyższy porządek radni przyjęli jednogłośnie, bez uwag.
                               Ad.3. Nikt z obecnych radnych nie zgłosił zastrzeżeń ani uwag do 
protokołu z  XXXVI Sesji Rady Gminy. Protokół uznany został za przyjęty .      
                                Ad.4. Wójt Adam Pałys przedstawił sprawozdanie z wykonania 
uchwał podjętych na XXXVI 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.
Kierownik Referatu  Edyta Patrzałek przedstawiła informację o realizacji zadań oświatowych  za rok 
szkolny 2013 – 2014.
Radny Jan Żubrowski podziękował za rzeczowe i dokładne przedstawienie informacji.



Nawiązując do informacji radny Kazimierz Pałys zapytał jakie miejsce w rankingu zajmuje szkoła w 
Solcu w porównaniu do powiatu  i województwa.
Radny Jan Powroźnik zapytał, co z nauczaniem języka rosyjskiego w szkole?
Wójt Adam Pałys wyjaśnił, że ranking był przedstawiony w przedłożonej informacji:  test 
szóstoklasistów wypadł dobrze, gorzej natomiast jest z wynikami testu gimnazjalnego. Język rosyjski 
był przez jeden cykl nauczania na wniosek  rodziców, teraz natomiast nie ma.
Informacja została przyjęta przez radnych bez zastrzeżeń.                        
                                Ad.6. W interpelacjach i zapytaniach radnych głos zabrali:
Radny  Włodzimierz Grabda:
- Droga Gadawa – Podkopce nie ma odpływu, trzeba dokończyć kopanie rowów.
- Konieczna jest budowa drogi do p. Magdziarz. Kobiety mieszkają daleko od drogi i chodzą przez łąki.
- Zrobić drogę do świetlicy.
Radny Jan Żubrowski:
- Podziękował Wójtowi za  drogi w Solcu. Pozostały do zrobienia krótkie uliczki: Klombowa, 
Kopernika, Polna, do Bogaczów.
- Zabezpieczyć np. słupkami zakręt przy rowie na drodze na Strażnik.
- Jaka jest sytuacja w rolnictwie, jak przebiegały żniwa, jakie są plony, zasiewy? Czy rolnicy dostaną 
rekompensaty?
- Od 1 stycznia 2015 r. będzie czynna rehabilitacja u p. Damiana Chmury w Solcu-Zdroju.
- do powiatu: uprzątnąć rowy i pobocza dróg z zalegających śmieci.
- Rozwiązać problem bezpańskich psów, których ostatnio pojawia się coraz więcej.
Radny Nowak Józef:
- Podziękował  Wójtowi za boisko przy szkole, p. Gądkowi za bramki, p. Sztukowi za wałowanie 
boiska.
- do powiatu: Wyczyścić przepusty od strony Zagaja Kikowskiego, przy sklepie. Przed zimą wykosić 
pobocza.
Radny Stanisław Doktór:
- Pobocza przy ścieżce rowerowej wysypać kamieniem i wyrównać .
- Czy jest uregulowana własność drogi za figurką?
- Niedokończony jest rów od strony basenów.
Radny Jan Powroźnik:
- Zająć się kobietami pracującymi w rolnictwie. Stworzyć dla nich program przyznający zasiłki 
macierzyńskie w wys. 500 zł/m-c.
- Podziękował wszystkim za współpracę w okresie całej kadencji.
Radny Kopeć Jerzy:
- Podziękował  Wójtowi za wybudowanie drogi do p. Angelusa. Należy jeszcze wstawić znak 
zakazujący jazdy samochodami o dużym tonażu.
Radny Paweł Fortuna:
- Uważa za bardzo słuszny obrany kierunek budowy dróg w gminie. Podziękował wszystkim za 
współpracę. 

              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 określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania 
lub  rozkładania na raty wierzytelności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.
Nikt z radnych nie zgłosił pytań ani uwag  do przedstawionej uchwały.
Uchwała poddana pod głosowanie  została przyjęta następującą ilością głosów:
Za przyjęciem – 11 głosów,
Przeciw – 0 głosów,
Wstrzymało się – 0 głosów. 



Uchwała nr XXXVII/214/2014 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, 
odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności z tytułu należności pieniężnych mających charakter 
cywilnoprawny– w załączeniu.
                       Ad.8. Przewodniczący Rady Czesław Stępień odczytał uchwałę w sprawie  zmiany 
regulaminu określających wysokość stawek oraz warunki przyznawania nauczycielom dodatków. Nikt 
nie zgłosił pytań ani zastrzeżeń do uchwały.
Uchwała została przyjęta następującą ilością głosów:
za przyjęciem – 7 głosów, przeciw – 2 głosów, wstrzymało się – 2 głosów.
Uchwała Nr  XXXVII/215/2014 w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość stawek oraz 
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za 
warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia  , a także wysokość oraz szczegółowe 
zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego    – w załączeniu.

Ad.9. 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. 
Poddana pod głosowanie uchwała została przyjęta 11-oma głosami „za”, 0 – przeciw,  0 – 
wstrzymujących się.
Uchwała Nr XXXVII/216/2014 w sprawie  dokonania zmian w budżecie gminy na 2014r. – w 
załączeniu.
                      Ad.9a. Przewodniczący odczytał uchwałę zmieniającą 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. 
Przedstawiona uchwała nie budziła zastrzeżeń . Poddana pod głosowanie została przyjęta głosami:
Za- 11, 
przeciw – 0,
Wstrzymało się – 0.
Uchwała Nr XXXVII/217/2014 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.15. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania i interpelacje radnych  udzielili:
Radny powiatu Jerzy Kordos:
- W 2015 r. planowane jest odmulanie rowów na Gadawę.
- Złoży wniosek o wykoszenie poboczy.
- Grupa pracowników interwencyjnych cały czas odkrzacza pobocza, obcina gałęzie. Jeżeli czas 
pozwoli to będą sprzątać rowy.
- Podziękował wszystkim za współpracę w okresie jego kadencji.  
Wójt Adam Pałys:
- Budowa dróg do posesji będzie dalej realizowana. Będzie też  zrobiona droga do p. Magdziarz od 
strony Czarnego Gaju.
- Na zakręcie drogi w Strażniku będą ustawione słupki z odblaskami.
- Uliczki w Solcu też będą robione, być może z projektów unijnych.
- Sytuacja w rolnictwie jest tragiczna, tegoroczne plony są niskie, niska też jest ich  cena,  niska jest 
cena owoców. Są trudności w zasiewach  z uwagi na duże nawodnienie pól.
- Z informacji radiowych wynika, że są już przyjmowane wnioski o rekompensaty.
- Pan Chmura nie ma jeszcze kontraktu  z NFZ na usługi rehabilitacyjne.
- Uznane za bezpańskie psy często mają właścicieli i nocą wracają do gospodarzy.
- Brak obetonowania przy ścieżce rowerowej zgłosi do powiatu.
- Nie ma jeszcze podziału geodezyjnego drogi do p. Bogacza.
- Kobietom ubezpieczonym w KRUS przysługuje zasiłek macierzyński z KRUS-u.
- Będzie ustawiony stosowny znak na drodze do p. Angelusa.
- Do powiatu zostały przekazane  wszystkie wnioski zgłoszone na zebraniach wiejskich dotyczące dróg
powiatowych, chodników i rowów.



                Ad.16. W wolnych wnioskach głos zabrali:
- Radny Jan Powroźnik zgłosił, że odpowiedź Wójta dotycząca zasiłków dla kobiet pracujących w 
rolnictwie nie usatysfakcjonowała go. Uważa, że kobietom tym trzeba pomóc.
- Ubiegać się o zorganizowanie komunikacji dla mieszkańców Żukowa do Buska.
Przewodniczący Czesław Stępień odczytał informację o złożonych przez radnych oświadczeniach 
majątkowych wraz z pozytywną opinia z Urzędu Skarbowego.
Następnie podziękował wszystkim za współpracę w okresie całej kadencji rady.
- Pani Maria Skrzypiec wyjaśniła problem sprowadzenia i rozprowadzania wśród mieszkańców jabłek .
Wójt Adam Pałys dodał, że jabłka zostały sprowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Soleckiej. 
- Pani Honorata Głuska przedstawiła swoją ocenę dotyczącą działań radnych  w sprawie apteki.
- Pani Anna Wiśniewska omówiła swoje spostrzeżenia obejmujące całokształt działań  gminy.
- Pan Stanisław Doktór : Konieczne jest rozwiązanie sprawy  gromadzenia śmieci przez p. Rasińskiego 
w Wełninie.
Następnie zwrócił uwagę, iż proponowane przez p. Gądka utworzenie spółek wodnych dla potrzeb 
unormowania stosunków wodnych nie znajdzie poparcia wśród rolników, ponieważ wiąże się to z 
dodatkowym obciążeniem finansowym.  Rozwiązaniem natomiast może być przeznaczenie na ten cel 
środków z funduszu sołeckiego. Najpierw jednak trzeba zapytać o zdanie rolników.
Pan Andrzej Gądek: Spółki mogłyby powstać, gdyby rolnicy tego chcieli.
- Pan Bogdan Chmura: Brak jest dostatecznej ilości oznakowań przy drodze z Sułkowic do Piasku 
Małego.
- Odwodnić drogę wzdłuż cmentarza.
- Na drodze do Zagórzan zwisające gałęzie przeszkadzają podczas jazdy.
- Pan Zdzisław Majczak: Ustawić znak ograniczający tonaż do 5 ton przy drodze na Strażnik.
- Kierownik Grzegorz Jabłoński przedstawił procedurę wprowadzenia zmian w m.p.z.p. pod kątem 
wyłączenia z planu miejscowości leżących na terenach zalewowych.
Wójt Gminy Adam Pałys:
- Na chwilę obecną nie widzi możliwości stworzenia programu pomocowego dla kobiet pracujących w
rolnictwie, ale zastanowi się nad tym problemem.
- Gmina wywozi śmieci od p. Rasińskiego dwa razy  w roku. Jest to osoba chora i nie rozumie swoich 
czynów, ale swoim zachowaniem nie zagraża nikomu.
- Rada Gminy podjęła uchwałę o zmianie m.p.z.p. , ale musi odbyć się cała procedura  zanim nowy 
plan będzie obowiązywał.
- Podjęta została uchwała RG o przejęciu drogi wzdłuż cmentarza jako gminnej. Daje to możliwość 
podjęcia starań  o jej odwodnienie.
- Na zakończenie podsumował kończącą się kadencję i podziękował wszystkim za współpracę.
W II części Sesji nastąpiło uroczyste wręczenie radnym przez Przewodniczącego Rady Gminy Czesława
Stępnia i Wójta Gminy Adama  Pałysa podziękowań i okolicznościowych pamiątek.
                      Ad.17. W związku z wyczerpaniem się porządku obrad Przewodniczący  Czesław Stępień  
dokonał zamknięcia XXXVII  Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.

Protokołowała                                                                            Przewodniczący Rady

Danuta Grabda                                                                               Czesław Stępień 
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