
PROTOKÓŁ Nr XXII/2020 

 

z XXII Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój, odbytej w dniu 29 października 2020 roku. 

 

Z uwagi na wprowadzone przez rząd obostrzenia mające na celu zapobieganie 

rozprzestrzenianiu się koronawirusa, sesja odbyła się on-line, w godz. od 8:00 do 09:00. 

        

Ad.1. Otwarcia XXII Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój dokonał Przewodniczący Rady 

Gminy Paweł Patrzałek. Poinformował zebranych, że przebieg Sesji Rady Gminy jest 

transmitowany i utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, zgodnie  

z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Przywitał radnych Rady Gminy Solec-Zdrój 

oraz Wójta Gminy i Sekretarza Gminy. 

   

Ad.2. Przewodniczący Rady poinformował, że ustawowy skład Rady wynosi 15 

radnych. Obecnych jest 11 radnych, co stanowi quorum niezbędne do prowadzenia obrad 

Rady Gminy Solec-Zdrój oraz podejmowania prawomocnych uchwał. 

Radni nieobecni na Sesji: Włodzimierz Grabda, Grzegorz Lasak, Marian Mastaliński oraz 

Teresa Sowula. 

 

 Ad.3.  Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek odczytał porządek posiedzenia, który 

przedstawia się następująco:  

1. Otwarcie XXII Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie porządku XXII Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój. 

4. Przyjęcie Protokołu z XXI Sesji Rady Gminy. 

5. Złożenie do Przewodniczącego Rady Gminy pisemnych interpelacji i zapytań radnych. 

6. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami. 

7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Solec-Zdrój w roku szkolnym 

2019/2020 

8.  Podjęcie uchwał: 

a/ uchwała w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do uchwały w sprawie zarządzenia poboru 

podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, ustanowienia inkasentów  

i wysokości wynagrodzenia za inkaso 

b/ uchwała w sprawie zmiany załącznika do uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowej, 

określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na 

obszarze uzdrowiska Solec-Zdrój 

c/ uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata  

2020 - 2032 

d/ uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2020 rok  

9. Wolne wnioski i zapytania. 

10. Zakończenie obrad. 

 

Za przyjęciem proponowanego porządku XXII Sesji głosowało 10 radnych. Nie głosował 

radny Paweł Koźbiał. 

 

 Ad.4. Nikt z obecnych radnych nie wniósł żadnych uwag do protokołu z XXI Sesji 

Rady Gminy. Protokół został przyjęty.        

 

Ad.5. Przewodniczący poinformował, że radni mogą złożyć Interpelacje na biurze 

podawczym Urzędu lub pocztą elektroniczną na adres Urzędu Gminy Solec-Zdrój.  

 

Ad.6. Przewodniczący poinformował, że szczegółowa Informacja Wójta Gminy  

z działalności w okresie między sesjami została zamieszczona na Panelu Radnego. Wójt 



Adam Pałys poinformował o wykonaniu uchwał podjętych na XXI Sesji Rady Gminy Solec-

Zdrój oraz o podjętych w okresie między sesjami zarządzeniach.  

 

W trakcie przedstawiania ww. informacji, do Sesji Rady dołączył radny Grzegorz 

Lasak. 

 

Nikt nie zgłosił pytań. Przewodniczący Paweł Patrzałek stwierdził, że Informacja została 

przyjęta. 

Informacja – w załączeniu. 

 

Ad.7. Przewodniczący Paweł Patrzałek poinformował, że Informacja o stanie 

realizacji zadań oświatowych Gminy Solec-Zdrój w roku szkolnym 2019/2020 została 

zamieszczona na Panelu Radnego. Nikt nie zgłosił uwag. Przewodniczący stwierdził, że 

Informacja została przyjęta. 

Informacja- w załączeniu. 

 

 Ad.8a/ Przewodniczący Paweł Patrzałek poinformował, że projekt uchwały  

w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku 

rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, ustanowienia inkasentów i wysokości 

wynagrodzenia za inkaso był omawiany na posiedzeniu komisji stałych i otrzymał ich 

pozytywną rekomendację. Następnie odczytał uchwałę. Nikt z obecnych nie zgłosił uwag 

pod jej adresem, w związku z czym poddał uchwałę pod głosowanie.  W trakcie głosowania, 

polegającego na imiennym wywoływaniu radnych, za przyjęciem uchwały głosowało  

12 radnych, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się. 

Uchwała Nr XXII/129/2020 w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do uchwały w sprawie 

zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, 

ustanowienia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso– w załączeniu. 

 

 Ad. 8b/ Przewodniczący Paweł Patrzałek poinformował, że projekt uchwały  

w sprawie zmiany załącznika do uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowej, określenia 

inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze 

uzdrowiska Solec-Zdrój był szczegółowo omawiany na posiedzeniach komisji stałych Rady 

Gminy i otrzymał ich pozytywną rekomendację. Następnie odczytał uchwałę. Nikt z 

obecnych nie zgłosił uwag pod jej adresem, w związku z czym poddał uchwałę pod 

głosowanie.   

W trakcie głosowania, polegającego na imiennym wywoływaniu radnych, za przyjęciem 

uchwały głosowało 12 radnych, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się. 

Uchwała Nr XXII/130/2020 w sprawie zmiany załącznika do uchwały w sprawie opłaty 

uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad 

jej poboru na obszarze uzdrowiska Solec-Zdrój – w załączeniu. 

 

 Ad. 8c/ Przewodniczący Paweł Patrzałek poinformował, że projekt uchwały  

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata  

2020 – 2032 był szczegółowo omawiany na posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy  

i otrzymał ich pozytywną rekomendację. Następnie odczytał uchwałę. Nikt z obecnych nie 

zgłosił uwag pod jej adresem, w związku z czym poddał uchwałę pod głosowanie.   

W trakcie głosowania, polegającego na imiennym wywoływaniu radnych, za przyjęciem 

uchwały głosowało 12 radnych, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się. 

Uchwała Nr XXII/131/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Solec-Zdrój na lata 2020 - 2032– w załączeniu. 

 

 Ad. 8d/ Przewodniczący Paweł Patrzałek poinformował, że projekt uchwały  

w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2020 rok był szczegółowo omawiany na 

posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy i otrzymał ich pozytywną rekomendację. 



Następnie odczytał uchwałę. Nikt z obecnych nie zgłosił uwag pod jej adresem, w związku  

z czym poddał uchwałę pod głosowanie.  W trakcie głosowania, polegającego na imiennym 

wywoływaniu radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 0 – przeciw, 0 – 

wstrzymujących się. 

Uchwała Nr XXII/132/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2020 rok –  

w załączeniu. 

 

Ad.9. Wolne wnioski i zapytania: 

 

Radny Eryk Grabowski zadał pytanie dotyczące autobusów szkolnych. 

 

Wójt odpowiedział, że od września bieżącego roku, dowóz dzieci realizowany jest na 

wszystkich trasach przez przewoźnika zewnętrznego. Starszy autobus marki Jelcz został 

wystawiony na sprzedaż, ponieważ jego ewentualny remont byłby droższy niż całkowita 

jego wartość. Na stanie Urzędu pozostanie drugi młodszy autobus. Jego kierowca jest 

zatrudniony również jako konserwator budynku administracyjnego Urzędu Gminy i ma 

także nadzór nad samochodami służbowymi. 

 

Radny Eryk Grabowski zgłosił również prośbę o oczyszczenie drogi przez las w Wełninie  

(nr ewidencyjny 23) i jej remont. 

  

Wójt odpowiedział, że będzie to wykonane. 

 

Radny Marcin Nurek zapytał o planowany termin otwarcia sali widowiskowej. 

 

Wójt odpowiedział, że w nowym roku. 

 

Radny Stanisław Żelazny zgłosił problem braku części oświetlenia na końcu miejscowości,  

tzw. „nowej wsi”. 

 

Wójt poinformował, że część lamp jest po wiosennych wyładowaniach w ekspertyzie, wydał 

już zlecenie zakupu 10 nowych lamp. 

 

Radny Paweł Fortuna wyraził w imieniu klubu GKS Vitalpol podziękowania dla Urzędu 

Gminy za wsparcie i pomoc w trakcie rundy i zgłosił prośbę o zakup drugiego kontenera na 

sprzęt, który pełniłby jednocześnie funkcję pomieszczenia dla sędziów. 

 

Wójt odpowiedział, że postawienie drugiego kontenera jest w planach. 

 

Radny Jan Powroźnik zapytał, czy znany jest już termin rozpoczęcia budowy kanalizacji  

w Żukowie. 

 

Wójt odpowiedział, że na chwilę obecną brak jest środków na tę inwestycję w budżecie 

gminy, ale zostały złożone wnioski o dofinansowanie, w których ta inwestycja została 

również ujęta. 

 

Radny Eryk Grabowki zapytał o stan i termin realizacji chodnika przy drodze powiatowej.  

 

Wójt odpowiedział, że jest to zadanie powiatowe. Dokumentacja w tej sprawie jest już 

zrobiona i jeżeli powiat zwróci się do nas o pomoc, to Rada Gminy zadecyduje, czy 

przekazać na ten cel środki. Nie zna terminu realizacji tej inwestycji. 

 

Radny Paweł Fortuna zapytał, jak wygląda sprawa drogi na „Karną Górę” w Włosnowicach. 

 



Wójt wyjaśnił, że droga ta znalazła się na liście zniszczeń, jakie miały miejsce po 

ubiegłorocznych deszczach nawalnych. Jak tylko Gmina otrzyma środki, naprawa drogi 

będzie realizowana. 

 

Wójt poinformował również radnych, że istnieje możliwość zorganizowania Komisji  

w miejscu innym niż Urząd Gminy, np. na hali sportowej, gdzie będzie zachowany 

odpowiedni dystans. Sanepid musi wyrazić zgodę na organizację posiedzenia na hali 

sportowej, ponieważ jest to obiekt usytuowany przy szkole. 

 

Radny Eryk Grabowki zgłosił propozycję realizacji transmisji posiedzeń z hali sportowej.  

 

Wójt odpowiedział, że do firmy obsługującej transmisję z sesji zostanie skierowane pytanie, 

czy istnieje taka możliwość.   

 

Radny Stanisław Żelazny zgłosił propozycję organizacji posiedzeń na hali sportowej po 

lekcjach. 

 

Wójt odpowiedział, że będzie to ustalone po decyzji Sanepidu, czy w ogóle można 

organizować takie spotkania w miejscu, gdzie na co dzień przebywają dzieci. 

 

Radny Marcin Nurek zaapelował o zachowanie szczególnej ostrożności i organizowanie 

tylko niezbędnych spotkań. 

 

Ad.10. W związku z wyczerpaniem się porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy 

Paweł Patrzałek zakończył XXII Sesję Rady Gminy Solec-Zdrój. 

 

 

 

 

Protokołowała:                                                                                         Przewodniczący Rady 

 

Monika Dybał                                                                                                    Paweł Patrzałek 

 

 


