
                              PROTOKÓŁ  Nr XXXI/2009

z posiedzenia XXXI Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój, odbytego w dniu 3 listopada 2009 r. 

w budynku administracyjnym Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju, w godz. 8˚˚ do 10 ¹º.

                                Ad.1. Otwarcia XXXI Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój dokonał 

Przewodniczący Rady Gminy Zenobiusz Kowalczyk. Przywitał obecnych na Sesji 

radnych, sołtysów i gości zaproszonych.  

       Przewodniczący Rady poinformował,  że na ogólny stan 15 –tu radnych obecnych jest  

13 radnych, co stanowi   quorum uprawnione do podejmowania prawomocnych uchwał. 

Nieobecni na Sesji są: Jacek Żółtak i Kazimierz Pałys.

Lista obecności – w załączeniu.
                                
                                Ad.2. Przewodniczący Rady Gminy Zenobiusz Kowalczyk odczytał   

porządek XXXI Sesji Rady Gminy, proponując jednocześnie wprowadzenie do porządku   

pkt 11a. Porządek przedstawia się następująco:

1. Otwarcie XXXI Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.

2. Przyjęcie porządku obrad XXXI Sesji Rady Gminy Solec - Zdrój.

3. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia XXX Sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na XXX Sesji Rady Gminy.

5. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Wójta.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Uchwała w sprawie utworzenia Punktu przedszkolnego w Zborowie.

8. Uchwała w sprawie gminnych terenów rekreacyjnych w Solcu-Zdroju oraz 
zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń na nich się znajdujących.

9. Uchwała w sprawie opłaty uzdrowiskowej w miejscowości Solec-Zdrój.



10. Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz 
zwolnień przedmiotowych w tym podatku.

11. Uchwała w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2009r.

      11a/ Uchwała w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki.

12. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.

13. Wolne wnioski i zapytania.
      

14. Zakończenie obrad.

       Proponowany porządek posiedzenia nie budził  zastrzeżeń radnych.  Poddany pod 

głosowanie został  przyjęty jednogłośnie.
                     
                               Ad.3. Nikt z obecnych radnych nie zgłosił zastrzeżeń ani uwag do 

protokołu z posiedzenia XXX Sesji Rady Gminy. 

Protokół został przyjęty głosowaniem – jednogłośnie.                                

                                Ad.4. Wójt Adam Pałys przedstawił sprawozdanie z wykonania 

uchwał podjętych na XXX 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.

           Jednocześnie Wójt Adam Pałys zapoznał zebranych z informacją o stanie realizacji 

zadań oświatowych Gminy Solec-Zdrój w roku szkolnym 2008/2009.

Informacja – w załączeniu.
            
 



                              Ad. 6. Radni zgłosili następujące  interpelacje i zapytania:                

                   Radny Czesław Zeliasz:

− Zwrócił się do Wójta z pytaniem, czy może udostępnić korytarz remizy strażackiej w 
Piestrzcu dzieciom szkolnym, oczekującym na autobus, zobowiązując się jednocześnie 
do nadzoru nad nimi.

− Zawnioskował, aby następne sesje były zwoływane na godz. 9ºº.

             Radny Włodzimierz Grabda:

− Wyrównać klińcem wyrwy na drodze na Czarny Gaj.

− Poprawić nawierzchnię drogi Piasek Mały – Sułkowice.

             Radny Jerzy Łukasiewicz:

− Pałac w Zborowie niszczeje. Czy Wójt może przeznaczyć jakieś środki finansowe na 
jego remont?

                  Radny Zdzisław Juszczyk:

− Przekazany przez Wójta do Powiatowego Zarządu Dróg wniosek jest błędny, ponieważ 
w zgłoszonej interpelacji chodziło o  wykarczowanie krzewów na poboczach dróg a nie, 
jak określono we wniosku – wykoszenie poboczy. 

− Dwa lata temu zgłaszał potrzebę założenia lampy obok posesji p. Maligi. Do chwili 
obecnej nie otrzymał  od Wójta odpowiedzi w tej sprawie.

− Nie dostał również odpowiedzi na zgłoszony przez niego wniosek w sprawie budowy 
chodnika w Piestrzcu. Duże natężenie ruchu stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dzieci 
szkolnych.

− Co  z drogą na Woźnicę?Radni wiosną dokonali oględzin dróg i nie podjęli żadnych 
decyzji odnośnie ich budowy.

Radny Stanisław Doktór:

− Czy Wójt podjął już jakieś decyzje dotyczące budowy placu zabaw przy szkole w 
Wełninie, czy może sami mieszkańcy mogą wyrównać teren?

− Po ostatnich opadach droga na Dąbrówkę jest zniszczona.

− Czy droga na Kopaninę będzie dokończona w tym roku?



− Rolnikom poszkodowanym w powodzi proponowane są kredyty. Jakie jest ich 
oprocentowanie?

− Z uwagi na duży ruch na drogach ,chodniki są bardzo potrzebne dla pieszych.      

Radny Leszek Podkowa:

− Jakie są zamierzenia odnośnie poprawy infrastruktury sportowej w Solcu? Uważa, że 
należy wystąpić o środki europejskie i krajowe na budowę hali.

         Radny Stanisław Żelazny:

− Na drodze Sznury – Nowa Wieś  - Ludwinów został nieprawidłowo wykonany spadek. 
Ponadto rolnicy sprzętem niszczą drogę.

− Ponawia wniosek o budowę chodnika  oraz ustawienie barierek na moście w 
Świniarach.

       
                          Ad.7. Przed przystąpieniem do  czytania uchwał Przewodniczący 

Rady Zenobiusz Kowalczyk poinformował, że  radni otrzymali projekty uchwał do 
zapoznania się z nimi. Odbyły się również posiedzenia komisji stałych Rady 
Gminy,  podczas których mieli możliwość zgłoszenia swoich uwag , poprawek i wydać 
stosowną opinię.   Wszystkie projekty uchwał otrzymały pozytywną opinię komisji stałych 
Rady Gminy.

       Przewodniczący Rady Zenobiusz Kowalczyk odczytał uchwałę w sprawie utworzenia 
Punktu przedszkolnego w Zborowie.

       Uchwała została przyjęta bez uwag. Poddana pod głosowanie została przyjęta 
następującą ilością głosów:

za przyjęciem – 13,

przeciw – 0,

wstrzymało się – 0.

Uchwała nr XXXI/138/09 w sprawie utworzenia Punktu przedszkolnego w Zborowie - w 
załączeniu.
  
                              Ad.8. Następnie przedstawił uchwałę w sprawie korzystania z terenów 
rekreacyjnych w Solcu. Nikt  z obecnych nie wniósł żadnych uwag. Poddana pod 
głosowanie została przyjęta:

− 13 głosami „za”,
− 0 przeciw 
− 0 wstrzymujących się.



Uchwała Nr XXXI/139?09 w sprawie gminnych terenów rekreacyjnych w Solcu-Zdroju 
oraz zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń na nich się znajdujących – w 
załączeniu.

                               Ad.9. Bez zastrzeżeń została przyjęta uchwała w sprawie opłaty 
uzdrowiskowej. Odczytana i poddana pod głosowanie  otrzymała następującą ilość głosów:

− za przyjęciem 13,
− przeciw 0
− wstrzymało się 0.

Uchwała Nr XXXI/140/09 w sprawie opłaty uzdrowiskowej – w załączeniu.

                                Ad.10. W dalszej kolejności Przewodniczący rady odczytał i poddał 
pod głosowanie uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. Uchwała 
została przyjęta następującą ilością głosów:

− za przyjęciem 13,
− przeciw – 0,
− wstrzymało się – 3.

Uchwała Nr XXXI/141/09 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz
zwolnień przedmiotowych w tym podatku – w załączeniu.

                               Ad.11. Skarbnik Zofia Kopeć poinformowała o uwzględnieniu w 
proponowanych zmianach budżetowych wniosku GOK-u w sprawie dofinansowania 
remontu budynku. Omówiła również zmiany wprowadzone do projektu uchwały w okresie 
po omówieniu go na posiedzeniach komisji.

          Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie dokonania zmian 
budżetowych

          Uchwała została przyjęta bez uwag. Poddana pod głosowanie  została przyjęta 
następującą 

ilością głosów:

za przyjęciem – 13,

przeciw – 0,

wstrzymało się – 0.

Uchwała nr XXXI/142/09  w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2009r. - w 

załączeniu.



                               Ad.11a/ Pani Zofia Kopeć wyjaśniła, że proponowana uchwała w 
sprawie zaciągnięcia  długoterminowej pożyczki została podyktowania koniecznością 
zabezpieczenia własnego wkładu, w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie 
budowy kanalizacji.   Najkorzystniejszym okazał się  kredyt proponowany przez Woj. 
Fundusz Ochrony Środowiska, z odsetkami w granicach 3-4%.

        Radny Stanisław Doktór zapytał, czy przy tak dużej realizacji inwestycji gmina będzie 
w stanie spłacać zaciągnięte zobowiązania?

        Radny Czesław Zeliasz uważa, że gmina Pacanów może być przykładem, iż, aby 
realizować inwestycje należy zaciągać kredyty, jeśli jest taka konieczność.

        Wójt Adam Pałys zwrócił uwagę, że o konieczności zadłużenia gminy była mowa przy 
każdej okazji omawiania inwestycji finansowanych ze środków unijnych.

       Odczytana i poddana pod głosowanie uchwała w powyższej sprawie została przyjęta 
następującą ilością głosów:

za przyjęciem – 13,
przeciw – 0
wstrzymało się – 0.

        Uchwała nr XXXI/143/09 w sprawie  zaciągnięcia długoterminowej pożyczki – w  
załączeniu.

                               Ad.12. Następnie udzielono odpowiedzi na zgłoszone przez radnych 

interpelacje i zapytania:

Wójt Adam Pałys wyjaśnił:

− Remiza w Piestrzcu może być udostępniona dzieciom szkolnym.

− Na ciągu drogowym Piasek Mały -  Sułkowice w przyszłym roku będzie kładziona 
nowa nawierzchnia.

− Pałac w Zborowie jest własnością powiatu.

− Na wszystkie zgłaszane wnioski i interpelacje odpowiedzi są udzielane bezpośrednio na 
sesji. Wyjątkiem są jedynie sprawy wymagające dodatkowego rozeznania. Wówczas 
odpowiedzi udzielane są pisemnie. W sprawie wymiany lamp czy założenia 
dodatkowego oświetlenia wójt udziela wyjaśnień na sesji, ponieważ, z uwagi na brak 
środków finansowych, nie przewiduje w tym zakresie żadnych nowych inwestycji. Na 
bieżąco wymieniane są lampy uszkodzone.

− Budowa chodnika w Piestrzcu będzie rozważana po wybudowaniu kanalizacji. W tej 
sprawie odbędą się na wsiach spotkania z mieszkańcami.



− Droga na Woźnicę Dolną będzie wybudowana w tłuczniu.

− Duże natężenie pracy związane z przygotowaniem i składaniem wniosków na środki 
unijne, nie pozwoliło na dokonanie oględzin terenu, na którym planuje się plac zabaw w 
Wełninie. 

− Jedynie zaasfaltowanie nawierzchni drogi na Dąbrówkę będzie zabezpieczać ją przed 
niszczeniem podczas dużych opadów. Nie ma jednak środków finansowych na takie 
prace.

− Droga na Kopaninę będzie dokończona w najbliższym  czasie.

− Chodniki będą budowane jeżeli będą na ten cel środki.

− Odsetki od proponowanych  kredytów klęskowych wynoszą 2%.

− Priorytetem w gminie jest wybudowanie kanalizacji i dróg, a dopiero później poprawa 
infrastruktury sportowej, w tym hali przy szkole w Solcu. Trwają pertraktacje związane 
z zakupem działki pod tą inwestycję.

− Uważa, że  droga w Świniarach została wybudowana prawidłowo. Jednak rolnicy 
niszczą ją sprzętem podczas wykonywania prac polowych.

− Po ostatniej powodzi specjalna komisja powołana przez wojewodę, przeprowadziła 
wizję w terenie i spisała wszystkie wyrządzone szkody. Po weryfikacji  do pomocy 
finansowej zakwalifikowało się  8 km dróg, 2 mosty, część zbiornika retencyjnego.

      Radny Andrzej Gądek:

− Chodniki są budowane  przy udziale gminy i powiatu w proporcjach 50/50 % środków 
finansowych. Jeżeli radni zamiast dróg chcą budować chodniki to zarząd powiatu 
przychyli się do ich wniosku .Radni powinni wziąć pod uwagę również to, że do 
budowy chodników potrzebna jest zgoda właścicieli.

− Pałac w Zborowie jest własnością powiatu. Co do jego przyszłości będzie podjęta 
decyzja. Być może zostanie sprzedany, jeżeli znajdzie się chętny na jego zakup.

−
− Rozpoczęły się prace przy budowie drogi Magierów – Piestrzec. Część drogi jest jednak 

zaorana przez rolników.

− Powiat składał wniosek o pozyskanie środków finansowych z tzw. „schetynówek” na 
budowę drogi Zborów-Kików-Sułkowice-Szczaworyż . Nie otrzymano jednak żadnych 
funduszy. W związku z tym został złożony protest do Wojewody.       

                               Ad.13. W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrali:

       Pan Jan Galus:



− Po Zborowie wałęsają się bezpańskie psy. Zagrażają bezpieczeństwu dzieci. 

− Wystąpić z wnioskiem do PKS o przywrócenie zawieszonych kursów autobusowych. 
Brak połączenia jest szczególnie uciążliwy  dla kuracjuszy.

− Po uzyskaniu zgody komisji europejskiej, w grudniu br. odbędzie się jednorazowy 
nabór wniosków o renty strukturalne.

− Od przyszłego roku, w ramach dopłat bezpośrednich, rolnicy będą mieli dopłaty do 
krów mlecznych oraz do soi i roślin motylkowych.

− Organizowane jest szkolenie  z zakresu stosowania środków ochrony roślin. Rolnicy 
powinni być przeszkoleni, ponieważ pracownicy AMiRR  będą przeprowadzali 
kontrole wśród właścicieli opryskiwaczy, czy posiadają uprawnienia do 
przeprowadzania oprysków środkami chemicznymi. 

               Pan Artur Cygan:

− Stowarzyszenie G5 ma możliwość dofinansowania tzw. małych projektów. 8 listopada 
br. odbędzie się szkolenie dotyczące kompletowania wniosków.

          Pan Bogdan Pietrzyk:

− Powiat zabrał znak drogowy ustawiony na drodze na Zagaje Kikowskie. Zwraca się o 
jego ponowne zamontowanie w tym samym miejscu.

                Pan Wiesław Sowiński:

− W miejscowości Ludwinów należy wymienić trzy żarówki oświetlenia ulicznego.

          Pan Krzysztof Szcześniak:

− Na ostatniej sesji zgłosił, że jego zdaniem krzyż na sali konferencyjnej winien być 
umieszczony ponad godłem. Do dnia dzisiejszego nic się nie zmieniło.

− Nie tylko opieka społeczna powinna otaczać troską każdego człowieka, ale i każdy z 
nas powinien nieść pomoc innym ludziom.

− Uważa, że służba zdrowia funkcjonuje prawidłowo i dobrze sobie radzi w tej sytuacji 
finansowej.

  
        Pan Zenon Pawelec :

− Wójt  nie planuje żadnych inwestycji dla miejscowości położonych w południowo-
zachodniej części gminy. Jest bardzo potrzebna droga łącząca Chinków i Rzegocin.
Na „białej drodze'” konieczne jest założenie przyczółków.



      Pan Andrzej Gądek:

− Wniosek dotyczący zwrotu znaku drogowego zostanie przesłany do powiatu.

           Pan Stanisław Doktór:

− Czy rozstrzygnięty został już przetarg na budowę kanalizacji? Kiedy zostaną rozpoczęte 
prace budowlane?

− Środki finansowe posiadane przez powiat powinny być dzielone zgodnie z potrzebami 
gmin.

      Wójt Adam Pałys:

− Wyjaśni problem bezpańskich psów w Zborowie.

− Były już składane wnioski do PKS o przywrócenie kursów autobusowych, jednak 
dyrekcja odpowiedziała, że są one nierentowne.

− Żarówki w Ludwinowie będą wymienione.

− Sala konferencyjna jest zbyt niska, aby krzyż mógł być zawieszony nad godłem.

− Droga Chinków – Rzegocin jest bardzo potrzebna, nie ma jednak na nią funduszy.

− Rozważy budowę przyczółków na białej drodze.

− Nie minął jeszcze termin uprawomocnienia się decyzji o wyborze wykonawcy na 
budowę kanalizacji.

       Pan Jerzy Łukasiewicz:

− Nie zgadza się z  wypowiedzią p. Pawelca. On sam wnioskował o budowę dróg w 
Zborowie i nic w tym kierunku nie zrobiono. Na Chinkowie natomiast wybudowano 
białą drogę i nie prawdą jest , że w tej części gminy nic się robi.

      Pan Zdzisław Juszczyk:

− Popiera swojego przedmówcę. Nadchodzi zima. W Piestrzcu jest kilka mostów, których 
granice powinny być oznaczone plastikowymi słupkami.

       Pan Andrzej Gądek:

− Większe mosty posiadają barierki. Natomiast powyższy wniosek zgłosi do zarządu 
dróg.

      Pan Czesław Zeliasz:



− Mosty o których mówi p. Juszczyk były oznakowane żelaznymi poręczami, jednak 
poręcze zostały skradzione.

 
 

                Ad.14. W związku z wyczerpaniem się porządku obrad Przewodniczący  

Zenobiusz Kowalczyk dokonał zamknięcia posiedzenia  XXXI Sesji Rady Gminy Solec-

Zdrój. 

Protokołowała:                                                           Przewodniczący Rady

Danuta Grabda                                                           Zenobiusz Kowalczyk



                                                                                                            Solec-Zdrój, 2007-08-
03

Znak:SOO.II.004-6/07

                                                                                       Ekologiczny Związek 
Gospodarki

Odpadami Komunalnymi
                                                                                        W  Rzędowie

28.142 TUCZĘPY

                             W załączeniu przesyłam uchwałę Nr VIII/38/07 Rady Gminy Solec-Zdrój 

z dnia 2 sierpnia 2007r.w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Spółki Związku z 

ograniczoną odpowiedzialnością pod formą „Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi” 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzędowie gmina Tuczępy oraz w 

sprawie objęcia przez Gminę Solec-Zdrój udziałów w kapitale zakładowym spółki i 

wyrażenia zgody na pokrycie udziałów gotówką wraz z wyciągiem z Protokołu z Sesji 

Rady Gminy, na której uchwała  została podjęta.



                                                     W Y C I Ą G

z Protokołu Nr II/07 z II Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój, odbytej w dniu 6 grudnia 2006r.
w budynku administracyjnym Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju, w godz. 13.30 do 15°°.

              Ad.1. Otwarcia II Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój dokonał Przewodniczący Rady 
Gminy Zenobiusz Kowalczyk. Przywitał obecnych  radnych, sołtysów i gości 
zaproszonych. Poinformował, że na ogólny stan 15-tu radnych obecnych jest 14-tu, co 
stanowi quorum uprawnione do podejmowania prawomocnych uchwał.
Lista obecności – w załączeniu.
...................................................................................................................................................
..

                                  Ad.6. Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej Piotr Kalita 
wręczył panu Adamowi Pałysowi zaświadczenie o wyborze w dniu 12 listopada 2006r. na 
Wójta Gminy Solec-Zdrój.
                 Wójt Adam Pałys złożył uroczyste ślubowanie.

...................................................................................................................................................

...

                         Ad.21. W związku z wyczerpaniem się porządku obrad Przewodniczący 
Rady Zenobiusz Kowalczyk dokonał zamknięcia posiedzenia II Sesji Rady Gminy Solec-
Zdrój

Protokołowała:                                                                             Podpisał:
                                                                                                     Przewodniczący Rady 
Gminy
 /-/ Danuta Grabda                         /-/ Zenobiusz Kowalczyk





Poinformował, że  na ogólny stan 15-tu radnych obecnych jest 15-tu, co 

stanowi quorum uprawnione do podejmowania prawomocnych uchwał.

Lista obecności - w załączeniu.

                                       Ad.2. Następnie Pan Krzysztof Fortuna przedstawił radnych 
kadencji 

2006 – 2010, wybranych w dniu 12 listopada 2006r.. Jednocześnie Przewodniczący 
Gminnej 

Komisji Wyborczej Pan Piotr Kalita wręczył nowo wybranym radnym zaświadczenia o 

wyborze ich do Rady Gminy Solec-Zdrój.

Radnymi na okres kadencji 2006 – 2010 zostali:

1. Stanisław Doktór
2. Robert Fortuna
3. Włodzimierz Grabda
4. Teresa Janusiewicz
5. Zdzisław Juszczyk
6. Antoni Kołkowski

7. Zenobiusz Kowalczyk
8. Jerzy Łukasiewicz
9. Kazimierz Pałys
10. Leszek Podkowa
11. Czesław Zeliasz
12. Stanisław Żelazny
13. Jacek Żółtak

                                           Ad.3. Dalszy ciąg obrad, zgodnie z ustawą o samorządzie 

gminnym, poprowadził najstarszy wiekiem radny  Józef Stańko.

                                          Ad.4. Przewodniczący obrad Józef Stańko odczytał rotę 
ślubowania 



następującej treści:

„Wierni Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki 
radnego 

sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej 

mieszkańców”. 

                     Wywoływani kolejno radni wypowiadali słowo „Ślubuję’.
 
                                  Następnie  Przewodniczący obrad odczytał dalszy porządek 
posiedzenia 

I Sesji Rady Gminy, który przedstawia się następująco:

1. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy.

2. Przekazanie prowadzenia Sesji nowo wybranemu Przewodniczącemu.

3. Wybór dwóch Wiceprzewodniczących Rady Gminy.

4. Złożenie sprawozdania z działalności Wójta Gminy za okres między Sesjami.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Uchwała Rady Gminy w sprawie  powołania komisji stałych Rady Gminy Solec-
Zdrój.

7. Uchwała Rady Gminy w sprawie  wyłonienia przedstawicieli gminy Solec-Zdrój do 
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „NIDA 2000” oraz wyboru ich 
zastępców na okres kadencji 2006 – 2010.

8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.

9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zakończenie obrad.

Radni jednogłośnie przyjęli  proponowany porządek dalszego posiedzenia 

Rady.
                                         Ad.5. Następnie radni przystąpili do wyboru 
przewodniczącego 

Rady Gminy.  Zgodnie z art. 18 ust. 1 i art. 21 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym 

powołano Komisję Skrutacyjną dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem 



Przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących Rady Gminy Solec-Zdrój ,w 

następującym  składzie:

1. Podkowa Leszek
2. Żelazny Stanisław
3. Juszczyk Zdzisław

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na udział w pracach Komisji Skrutacyjnej, a radni 

jednogłośnie zaakceptowali jej skład.

           Przewodniczący obrad zwrócił się z prośbą o zgłaszanie kandydatów na 

przewodniczącego Rady Gminy Solec-Zdrój.

Radna Teresa Janusiewicz zgłosiła kandydaturę radnego Zenobiusza Kowalczyka, 

uzasadniając swój wybór najdłuższym okresem w pełnieniu funkcji radnego.   

Radny Zenobiusz  Kowalczyk wyraził zgodę na kandydowanie.

            Związku z brakiem dalszych zgłoszeń Przewodniczący Józef Stańko zamknął 
listę 

kandydatów a Komisję Skrutacyjną poprosił o przeprowadzenie tajnego głosowania.

          Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Leszek Podkowa odczytał Protokół 
Komisji 

z przeprowadzonych tajnych wyborów na przewodniczącego Rady Gminy Solec-Zdrój.

Zgodnie z Protokołem Przewodniczącym Rady Gminy Solec-Zdrój kadencji 2006 - 
2010 

został Zenobiusz Kowalczyk, uzyskując 14 głosów za, i 1 wstrzymujący się.

Protokół Komisji Skrutacyjnej – w załączeniu.

           Przewodniczący obrad odczytał uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego 

Rady Gminy.
     Uchwała Nr I/1/2006 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Solec-Zdrój 

– w załączeniu.

                                       Ad.6. Dalsze prowadzenie obrad przejął nowo wybrany 



Przewodniczący Rady Gminy Zenobiusz Kowalczyk

                                        Ad.7. Następnie radni przystąpili do wyboru dwóch 

wiceprzewodniczących Rady Gminy.  Przewodniczący Zenobiusz Kowalczyk poprosił o 

zgłaszanie kandydatów .

Radny Czesław Zeliasz zaproponował Antoniego Kołkowskiego, radny Jacek Żółtak 
zgłosił 

kandydaturę Stanisława Doktora a radny Zdzisław Juszczyk – Czesława Zeliasza.

 Radny Czesław Zeliasz nie wyraził zgody na kandydowanie na zastępcę 
przewodniczącego.

         W związku z brakiem dalszych propozycji Komisja Skrutacyjna przystąpiła do 

przeprowadzenia tajnego głosowania.

         Przewodniczący Leszek Podkowa odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej, zgodnie z 

którym zastępcami przewodniczącego Rady Gminy wybrani zostali Stanisław Doktór i 

Antoni Kołkowski. Obaj  uzyskali 14 głosów „za” i po 1 „wstrzymującym się”.

Protokół Komisji Skrutacyjnej -  w załączeniu.

         Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie wyboru dwóch 

wiceprzewodniczących Rady Gminy Solec-Zdrój.

Uchwała Nr I/2/2006 w sprawie wyboru dwóch wiceprzewodniczących Rady Gminy 

Solec-Zdrój - w załączeniu. 

                                       Ad.8.W dalszej części obrad Wójt Adam Pałys złożył 
sprawozdanie z 

działalności  za okres między Sesjami. Nikt z radnych nie zgłosił uwag . 

Sprawozdanie – w załączeniu.

                                       Ad.9. Radni zgłosili następujące interpelacje i zapytania:

                        Radny Stanisław Doktór:



       1.  Zawnioskował, aby przy odbiorze drogi na Dąbrówkę obecny był sołtys wsi.

  Osobiście ma wiele zastrzeżeń co do prawidłowego wykonania tej drogi.

     2.    Czy w tym roku będzie  poszerzona droga od ul. Partyzantów  do Wełnina? 
            
                      Radny Czesław Zeliasz:

1. Do radnego powiatowego zgłosił pytanie: Czy będą wycinane drzewa przy drodze na 
      Ściegna?

                                      Ad.10. Przewodniczący Rady Gminy Zenobiusz Kowalczyk 
omówił 

zasady powoływania komisji stałych Rady Gminy. Zaproponował powołanie 5-ciu komisji 

stałych o składzie 3-5 osób.

Propozycja została przyjęta jednogłośnie, w związku z czym zaproponował 10-minutową 

przerwę, aby radni mogli  określić się do jakich komisji chcą należeć.

          Po wznowieniu obrad Przewodniczący Zenobiusz Kowalczyk odczytał uchwałę w 

sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy oraz ich składu.

Powołano komisje w następującym składzie:

1. Komisja Rewizyjna:
1/ Janusiewicz Teresa
2/ Żółtak Jacek
3/ Juszczyk Zdzisław

2. Komisja d/a Finansów i Rozwoju:
1/ Grabda Włodzimierz
2/ Kołkowski Antoni
3/ Podkowa Leszek
4/ Fortuna Robert

3. Komisja ds. Zdrowia, Oświaty i Kultury:
1/ Podkowa Leszek
2/ Żółtak Jacek
3/ Łukasiewicz Jerzy
4/ Kopeć Robert
5/ Zeliasz Czesław

4. Komisja ds. Rolnictwa i Restrukturyzacji Wsi:
1/ Zeliasz Czesław
2/ Janusiewicz Teresa



3/ Grabda Włodzimierz
4/ Łukasiewicz Jerzy
5/ Żelazny Stanisław

5. Komisja Uzdrowiskowa:
1/ Pałys Kazimierz
2/ Nowak Józef
3/ Doktór Stanisław
4/ Juszczyk Zdzisław
5/ Fortuna Robert

Uchwała Nr I/3/2006 w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Solec-Zdrój

 – w załączeniu.

                                        Ad.11. Radni przystąpili do wyznaczenia przedstawicieli Gminy 
do 

Zgromadzenia Związku Międzygminnego „NIDA 2000” oraz ich zastępców.

Ustawowym przedstawicielem Gminy jest Wójt gminy Adam Pałys.

Wójt zaproponował, aby dodatkowym przedstawicielem został Zenobiusz Kowalczyk. 

W przypadku gdyby któryś z nich nie mógł uczestniczyć w Zgromadzeniu zaproponował 
jako 

drugiego przedstawiciela Urzędu Pana Artura Cygana. Na drugiego zastępcę radni 

wytypowali  Czesława Zeliasza. Obaj kandydaci wyrazili zgodę.

         Odczytana przez Przewodniczącego Rady uchwała w tej sprawie została podjęta 

jednogłośnie:

                              za przyjęciem    - 15 radnych 
                              przeciw             -   0 radnych
                             wstrzymało się  -   0 radnych

Uchwała Nr I/4/2006 w sprawie wyłonienia przedstawicieli Gminy Solec-Zdrój do 

Zgromadzenia Związku Międzygminnego „NIDA 2000” oraz wyboru ich zastępców na 
okres 

kadencji  2006-2010 – w załączeniu.

                                       Ad.12. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski i interpelacje udzielił 



Wójt Gminy Adam Pałys.  Poinformował, że:

- Odbiór drogi na Dąbrówkę jeszcze się nie odbył. Sołtys na pewno będzie 
poinformowany o jego terminie.

- Będzie interweniował w sprawie przyśpieszenia prac związanych z 
poszerzeniem drogi od ul. Partyzantów do Wełnina . 

Radny powiatowy Andrzej Gądek:
- Mieszkańcy Piestrzca nie wyrażają zgody na wycinanie drzew rosnących w 

pasie drogowym. W poniedziałek w  przyszłym tygodniu zapadnie decyzja 
co do wycinki drzew przy drodze na Ściegna.

                                           Ad.13. W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrali:

- Sekretarz Gminy Barbara Simon zwróciła się do radnych z prośbą o 
złożenie oświadczeń majątkowych w terminie 30 dni od dnia dzisiejszego. 
Poinformowała  również, że skutkiem  nie złożenia oświadczenia jest 
wygaśnięcie mandatu radnego.

- Pan Krzysztof Chłopecki zgłosił wniosek o remont mostu na drodze w 
Zagórzanach w kierunku Rzegocina.

- Pan Włodzimierz Grabda zwrócił uwagę na konieczność przeprowadzenia 
remontu drogi Piasek Mały – Sułkowice. Nawierzchnia jest tak zniszczona, 
że w chwili obecnej są trudności w bezpiecznym poruszaniu się pojazdów.

- Pan Leszek Podkowa uważa, że policja powinna wzmóc kontrole w terenie. 
Nieznani sprawcy niszczą znaki drogowe. Przykładem jest wyrwany znak na 
ul. Partyzantów, którego ponownie należy ustawić.

Odpowiedzi na zgłoszone wnioski udzielił Wójt Adam Pałys:

- Pracownik Referatu Budownictwa dokona sprawdzenia stanu technicznego 
mostu w Zagórzanach oraz stwierdzi jaki zakres prac należy wykonać .

- Zgłoszenie dotyczące umocowania znaku drogowego jest przyjęte do 
realizacji.

Pan Zenon Pawelec:

- Zawnioskował, aby w Piasku Wielkim gm. Nowy Korczyn ustawić znak z 
nazwą Solca-Zdroju, ponieważ osoby przyjezdne mają trudności w 
dojechaniu do tej miejscowości.

- Przy drodze Solec-Zdrój – Chinków:

-  Obok posesji p. Kardynała konieczne jest ustawienie nad rowem barierek.



      -   Oznakować most obok. posesji p. Żmiji.
                        -   Zakrzaczone są pobocza wzdłuż posesji p. Rasały i na długości lasu,

 
      -   Na odcinku drogi od p. Rasały do zakrętu woda przepływa przez jezdnię, 

          niszcząc nawierzchnię oraz utrudniając ruch.. Należałoby wyczyścić rów  

          wzdłuż drogi.

     -   Na odcinku drogi w Strażniku wzdłuż lasu ustawić tzw. „sierżanty”

                       -   Czy będzie budowana „biała droga”?

Pan Jan Kaczmarczyk:

- Czy będzie dokończony remont przystanku w Zielonkach?

Pani J. Wapniewska:

- uaktualnić Biuletyn Informacji Publicznej, podawać więcej informacji na 
temat 

     gminy.

                              Wójt Adam Pałys przedstawił swoje stanowisko do zgłoszonych wyżej 

wniosków i zapytań:

- remont przystanku w Zielonkach prowadzony jest przez pracowników robót 
społeczno-użytecznych. Prace powinny być zakończone do soboty 
bieżącego tygodnia.

- BIP będzie uaktualniony, będą również publikowane w nim uchwały i 
zarządzenia.

- W sprawie oznakowania dróg  wysyłane są do powiatu pisma. Do chwili 
obecnej nie został rozstrzygnięty przetarg , z związku z czym sprawa 
znakowania  dróg w dalszym ciągu nie jest  rozwiązana.

- Zgłaszane na dzisiejszej Sesji problemy dotyczące czyszczenia poboczy, 
rowów i znakowania należą do powiatu. Gmina wszystkie powyższe 
problemy tam przekazuje, jednak ich wykonanie jest uzależnione w dużej 
mierze od posiadania przez powiat środków budżetowych.

- Na ‘”białą drogę” jest opracowany projekt techniczny. Budowana będzie z 
funduszy strukturalnych. Rozpoczęcie prac uzależnione jest od terminu 
podpisania umowy o możliwość korzystania z tych środków.



- Pan Antoni Kołkowski zapytał o termin zakończenia remontu świetlicy w 

     Żukowie.

Zgodnie z odpowiedzią Wójta zakończenie prac ma nastąpić zgodnie z 
umową 

do dnia 27 listopada 2006r.

- Pan Władysław Lis zwrócił się z pytaniem:

- kiedy będzie wykopany rów przy drodze przez Kolonię Zagajów ?

- kiedy zostanie zamontowany przystanek autobusowy dla dzieci szkolnych?

                                Radny powiatowy Andrzej Gądek  będzie czynił starania, aby w 

przyszłym roku wykopany został rów w Kolonii Zagajów. Jednocześnie poinformował, że 

brak jest środków na wycinanie wszystkich poboczy na drogach powiatowych. Ponadto 

brygada wykonująca te prace, z uwagi na dużą ilość prac porządkowych, nie jest w stanie 

wszędzie dotrzeć.
                               Przystanki autobusowe, zgodnie z informacja Wójta, będą 
systematycznie 

montowane w pozostałych miejscowościach.

                  Pani Maria Skrzypiec zwróciła uwagę na straty jakie powoduje wyłączanie 
energii 

elektrycznej podczas awarii. Uważa, że konieczne jest , aby obecna Rada Gminy wraz z 

Wójtem wystąpiła do zakładu energetycznego o wybudowanie  na naszym terenie 
podstacji.

                 Nawiązując do powyższego wniosku Wójt poinformował, że Gmina wystąpiła z 

wnioskiem do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego o ujęcie gminy Solec-Zdrój w 

przygotowywanym wojewódzkim programie reelektryfikacji.

              Pan Stanisław Doktór zapytał, czy w związku z dużą ilością wypadków w 

miejscowości Wełnin na drodze Kraków – Sandomierz, będą poczynione działania mające 
na 



celu poprawienie bezpieczeństwa?

             Wójt Adam Pałys odpowiedział, że wystąpił z wnioskiem do Centralnej Dyrekcji 

Dróg o wyznaczenie przejścia dla pieszych wraz z sygnalizacją świetlną.

                                           Ad.14. W związku z wyczerpaniem się porządku I Sesji Rady 

Gminy Solec-Zdrój Przewodniczący Zenobiusz Kowalczyk dokonał zamknięcia obrad.

 Protokołowała:                                                                                   Przewodniczący Rady

Danuta Grabda                                                                                     Zenobiusz Kowalczyk


