
                              PROTOKÓŁ  Nr XXX/2009

z posiedzenia XXX Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój, odbytego w dniu 5 października 2009 r.         

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

                                Ad.1. Otwarcia XXX 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  

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

Nieobecni na Sesji są: Jacek Żółtak, Józef Zych i Robert Fortuna.

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

porządek XXX Sesji Rady Gminy, który przedstawia się następująco:

1. Otwarcie XXX Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.

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

3. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia XXIX Sesji Rady Gminy.

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

5. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Wójta.

6. Informacja Przewodniczącego rady o oświadczenach majątkowych złożonych przez 
radnych.

7. Informacja Wójta Gminy o oświadczeniach majątkowych złożonych przez pracowników 
samorządowych.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/123/09 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 20 
kwietnia 2009r. w sprawie  udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla 
Gminy Busko-Zdrój.

10. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009r.



11. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.

12. Wolne wnioski i zapytania.
      

13. 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 XXIX Sesji Rady Gminy. 

Protokół został przyjęty głosowaniem – jednogłośnie.                                

                                Ad.4. Wójt Adam Pałys przedstawił sprawozdanie z wykonania 

uchwał podjętych na XXIX 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.
            
                               Ad. 6. Radni zgłosili następujące  interpelacje i zapytania:               

                    Radny Włodzimierz Grabda:

− Do radnego powiatu zwrócił się z wnioskiem, aby planowana w najbliższym czasie budowa 
drogi Piasek Mały -Żuków była wykonana prawidłowo. Chodzi zwłaszcza o pobocza tej drogi, 
które nie są wykarczowane i nie można zjechać w razie potrzeby na pobocze, bo grozi to 
uszkodzeniem pojazdu.

             Radny Jerzy Łukasiewicz do radnego powiatu Andrzeja Gądka zgłosił następujące wnioski:

− Po obu stronach mostu w Zborowie zamontować barierki.

− Radny  nie wywiązał się z obietnicy  założenia drugiego lustra na skrzyżowaniu w Zborowie. 

− Przy głównych zakrętach  drogi przez Zborów powinny być słupki.

− Kiedy będzie budowana droga Zborów – Piestrzec?



             Radny Czesław Zeliasz:

− Zapytał czy możliwe jest wybudowanie drogi do posesji samotnie mieszkającej p. Treli i w ten 
sposób połączyć Piestrzec z Włosnowicami?

                  Radny Leszek Podkowa:

− Skrzyżowanie ulicy 1 Maja i Krakowskiej, z uwagi na duże natężenie ruchu samochodowego, 
jest bardzo niebezpieczne  dla przechodzących dzieci szkolnych. Rodzice  zwrócili się z prośbą, 
aby o bezpieczeństwo  dzieci w tym miejscu zadbał opiekun.

Radny Józef Nowak:

− Podobny problem jak wyżej występuje w Kikowie. Uważa, że wykonanie odpowiedniego 
przejścia przez ulicę poprawiłoby bezpieczeństwo uczniów.

                  Radny Stanisław Doktór:

− Czy jest coś wiadomo w sprawie pomocy materialnej dla rolników poszkodowanych podczas 
powodzi.

− Czy istnieje możliwość umorzenia podatku rolnego z tytułu poniesionych szkód?

− Czy znane są terminy rozpoczęcia budowy kanalizacji oraz budowy drogi na Dąbrówkę i 
dokończenia na Kopaninę?

− Czy przy placu szkolnym w Wełninie powstanie plac zabaw?

         Radny Stanisław Żelazny:

− Nie dokończone są budowy dróg na Ludwinów oraz Zielonki – Świniary. Czy możliwe jest ich 
dokończenie chociaż poprzez utwardzenie kamieniem?

− Zakrzaczone są rowy wzdłuż nowej drogi.
− Na drodze powiatowej przy kościele w Świniarach wymienić istniejący znak drogowy na 

„STOP”.

               Radna Teresa Janusiewicz:

− Ilość tłucznia jaką dostały w tym roku Włosnowice jest za mała w stosunku do potrzeb. Czy 
będą jeszcze dodatkowe przydziały?

              Radny Antoni Kołkowski:

− Przy nowo wybudowanej drodze do Żukowa należy ustawić kierunkowskazy zarówno od strony 
Piasku jak i od Solca.

− Na co zostaną przeznaczone środki z PROW, które otrzymała gmina Solec-Zdrój?

                 Radny Zdzisław Juszczyk:



− Czy będzie budowana droga Piestrzec – Magierów?

− Zarośnięte pobocza  wzdłuż dróg powiatowych utrudniają przejazd i zagrażają bezpieczeństwu.

− Czy będzie poprawiony rów na zakręcie przy posesji p. Korca?

− W szkole w Zborowie nie  pomalowane są dwie sale,  ponieważ dyrektor nie ma środków. Czy 
Wójt mógłby wygospodarować fundusze na ten cel?

         Obecne na Sesji przedstawicielki PCPR w Busku-Zdroju, przedstawiły zadania jakie są 
realizowane przez istniejący Powiatowy Zespół Interdyscyplinarny 
ds przeciwdziałania w rodzinie. Zwróciły się również z prośbą do radnych i sołtysów o 
współpracę oraz o zgłaszanie poprzez Żółtą Kartę rodzin, w których istnieje przemoc, 
uzależnienie czy znęcanie psychiczne.
   
                          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 zmiany uchwały z 
dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla 
Gminy Busko-Zdrój.
       Uchwała została przyjęta bez uwag. Poddana pod głosowanie została przyjęta następującą 
ilością głosów:

za przyjęciem – 10,

przeciw – 0,

wstrzymało się – 0.

Uchwała nr XXX/136/09 w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/123/09 Rady Gminy Solec-Zdrój z 
dnia 20 kwietnia 2009r. W sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla 
Gminy Busko-Zdrój  - w załączeniu.

                               Ad.8. Skarbnik Zofia Kopeć przedstawiła zmiany wprowadzone do projektu 
uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r. 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 – 12,

przeciw – 0,



wstrzymało się – 0.

Uchwała nr XXX/137/09  w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2009r. - w 

załączeniu.

    
                               Ad.12. Następnie udzielono odpowiedzi na zgłoszone przez radnych 

interpelacje i zapytania:

                Radny powiatu Andrzej Gądek:

− Droga Piasek – Żuków będzie budowana zgodnie z projektem budowlanym opracowanym przez 
specjalistów. Pobocza powinny być wykarczowane podczas prac.

− Zwracając się do radnego Łukasiewicza zauważył, że nigdy nie obiecywał, iż wnioski zgłoszone 
przez radnego będą natychmiast realizowane. Jako radny powiatu poczuwa się natomiast do 
ubiegania się o ich  wykonanie. Przekazuje je Radzie Powiatu i wspólnie rozważają celowość i 
możliwości finansowe ich realizacji. 

− Na drodze przez Pułanki nie ma potrzeby  montowania dodatkowych barierek, ponieważ ich 
ilość, zgodnie z opinią specjalistów od ruchu drogowego, jest wystarczająca. Mieszkańcy tej 
miejscowości też tak uważają. Droga Zborów – Kików została wykonana zgodnie z 
opracowanym projektem.

− Wnioski dotyczące  budowy przejścia przez ulicę dla dzieci w Kikowie oraz ustawienia znaków 
przy drodze na Żuków zostaną zgłoszone do powiatu.

− Na remont drogi Magierów – Piestrzec zostało przeznaczone 700 metrów materiału. Zostanie 
ogłoszony przetarg na wybranie wykonawcy.

− Na drodze Piestrzec – Zborów zostały wyremontowane najgorsze odcinki, natomiast pozostałe 
w najbliższym czasie nie będą robione.

− Pobocza przy drogach powiatowych będą wykaszane na jesieni. Ponadto uważa, że 
bezpieczeństwu ruchu nie zagrażają tylko zarośnięte pobocza, ale również brawurowa jazda 
kierowców.

      Nawiązując do powyższych odpowiedzi radny Jerzy Łukasiewicz uważa, że istniejące słupki nie 
są wystarczające, a barierki powinny być przy mostach zgodnie z przepisami.

      Radny Andrzej Gądek zwrócił się o wskazanie mostu na drodze Zborów – Kików, na którym 
niezbędne są barierki.

      Wójt Gminy Adam Pałys:

− Sprawę budowy drogi do posesji p. Treli wyjaśni z pracownikiem referatu.

− Zgadza się z opinią , że ruch na skrzyżowaniu przy ul. Krakowskiej zagraża bezpieczeństwu 
dzieci. Planuje się wyznaczenie przejścia w innym miejscu przy  



ul. 1 Maja. Nastąpi też ograniczenie ruchu tranzytowego na drodze Stopnica -Zielonki.

− Poczyni starania, aby przejście przez ulicę było również w Kikowie.

− Specjalna komisja powołana przez Wojewodę Świętokrzyskiego do szacowania szkód 
popowodziowych , dokonała w naszej gminie oględzin dróg, które zostały zgłoszone do 
Wojewody jako zniszczone. Nie ma jeszcze decyzji co do ich kwalifikacji.

− Dla poszkodowanych rolników mają być nisko oprocentowane kredyty. 

− Do chwili obecnej minister nie podjął decyzji co do refundacji podatku rolnego, który byłby 
umorzony z tytułu poniesionych szkód powodziowych. Wójt  może dokonać umorzenia jedynie 
na indywidualny i uzasadniony wniosek rolnika.

− Część poszkodowanych mieszkańców skierowała do CARITAS-u indywidualne prośby  
      o udzielenie pomocy.  Złożono około 100 wniosków, które będą rozpatrywane wspólnie    
      z wójtem, a o proponowanej pomocy wszyscy będą poinformowani. Prawdopodobnie ,   
      aby otrzymać pomoc finansową trzeba będzie okazać się rachunkiem za zakupiony 
      materiał siewny lub inne środki do produkcji rolnej.

− Nie zostały jeszcze wytypowane drogi, które będą budowane bądź remontowane w przyszłym 
roku.

− W miesiącu październiku br. odbędzie się przetarg na wyłonienie wykonawcy robót 
kanalizacyjnych.

− Rozważy możliwość budowy placu zabaw w Wełninie oraz boiska szkolnego. Być może nastąpi 
to w przyszłym roku.

− Brak środków w budżecie gminy nie pozwala na czyszczenie poboczy dróg. Oczekuje jednak na 
propozycje , które pozwoliłyby wykonać te prace mniejszym nakładem finansowym.

− Znaku „STOP” przy kościele w Świniarach będzie ustawiony.

− Po przeprowadzeniu wszystkich przetargów będzie wiadomo, czy zostaną jakieś środki 
finansowe. Wówczas będzie rozważana sprawa na jaki cel przeznaczyć pozostałe środki, być 
może część  z nich zostanie skierowana na dodatkowy zakup tłucznia.

− Wniosek dotyczący oznakowania nowo wybudowanej drogi do Żukowa zostanie przesłany do 
powiatu.

− Środki, jakie gmina uzyskała z PROW-u będą przeznaczone na zagospodarowanie terenu wokół 
GOK-u, budowę placu zabaw, boiska,  urządzenie terenów zielonych.

− W celu poprawy odpływu wody przy posesji p. Korca w Piestrzcu, wykonano prace związane ze 
skierowaniem nurtu wody w innym kierunku. Być może w przyszłym roku będą środki na 
poprawę tej drogi w ramach usuwania szkód popowodziowych.

− W szkole w Zborowie przeprowadzony był remont. Zmieniono między innymi instalację 
elektryczną. Sale, które nie są jeszcze pomalowane na pewno w najbliższym czasie zostaną 
odnowione.



− Budowa drogi w Świniarach zostanie dokończona po wybudowaniu kanalizacji.

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

          Pan Grzegorz Jabłoński poinformował, że w dniach 26-27 października br.

 zostanie przeprowadzona w całej gminie zbiórka zużytego sprzętu agd i rtv.

        Pan Czesław Zeliasz:

− Budowane są drogi poza wsią, w pola. Jest natomiast droga Piestrzec – Włosnowice, która 
powinna być wybudowana, ponieważ łączy dwie miejscowości, i znajduje się przy niej posesja 
p. Fortunów.

Odpowiadając, Wójt poinformował, że p. Fortuna ma dojazd od strony Włosnowic.
Nie przewiduje budowy drogi o którą zwrócił się radny Zeliasz.

                Pan Wiesław Sowiński:

− Rolnicy z czterech poszkodowanych w powodzi wsi nie są doinformowani odnośnie umorzenia 
podatku rolnego, nie wiedzą czy pisać podania czy nie.
Uważa również, że obiecana przez księdza pomoc powinna dotrzeć do rolników w postaci 
gotówki, bez konieczności  przedkładania faktury.
 

          Pan Krzysztof Szcześniak:

− Jego zdaniem krzyż na sali konferencyjnej winien być umieszczony ponad godłem, a nie obok, 
jak jest obecnie.

− Starosta buski zaproponował wójtom 50% pomoc finansową na przeprowadzenie zabiegu 
odkwaszania gleb w gminach. Uważa, że Wójt gminy Solec powinien rozważyć tę propozycję.

       Radny Jerzy Łukasiewicz zwrócił się ponownie do radnego Andrzeja Gądka 
o  ustawienie barier przy moście. Zgłosił również, że przy chodnikach w Zborowie obsuwa się 
ziemia, a wjazd przy posesji p. Sieji jest zawyżony.
       Ponawia również wniosek o ustawienie w Zborowie drugiego lustra. 
      Odnosząc się do dróg wybudowanych ze środków unijnych, uważa, że przykładem prawidłowo 
wykonanego ciągu niech będzie  droga Oleśnica – Połaniec. Posiada balustrady  na prostych 
odcinkach a na zakrętach są barierki.

        Pan Piotr Kalita wskazał, które działki w Wełninie przeznaczone są do sprzedaży.

        Radny Zdzisław Juszczyk kategorycznie zażądał wycięcia krzewów na  poboczach dróg, gdyż 
od kilkunastu lat nie było tam nic zrobione. Systematyczne wykaszanie nie doprowadziłoby do 
tego, że z krzewów wyrosły duże  drzewa i są problemy z ich wycięciem, ponieważ mieszkańcy nie 
wyrażają zgody. Jest przekonany, że zakrzaczenia są  przyczyną wypadków, bo 50-letni kierowca 
nie jest szaleńcem, który niebezpiecznie jeździ.

        Radny Czesław Zeliasz uważa, że dobrym rozwiązaniem może być spryskanie krzewów 
randapem.



        Pan Zenon Pawelec zawnioskował, aby wzdłuż ciągu drogowego Solec-Zdrój-Piasek Wielki 
ustawić kierunkowskazy.

        Przebudowy wymaga droga Chinków – Rzegocin.

        Uważa, że radni, nie do końca wiadomo z czyjej winy, nie posiadają dostatecznej wiedzy na 
temat terminów i inwestycji jakie są planowane do realizacji. Zgłaszane przez nich wnioski i 
pytania powtarzają się na każdej sesji, chociażby np. sprawa drugiego lustra w Zborowie.

         Radny Łukasiewicz powtórzył, że p. Gądek obiecał założenie lustra, w związku z czym 
upomina się o jego ustawienie. 

        Pan Zeliasz stwierdził, że jeżeli komuś nie odpowiada, że radni zabierają głos, to należy 
wykreślić z porządku obrad „Wolne wnioski i zapytania”. Ponadto uważa,  że zostali wybrani przez 
społeczeństwo i mają prawo zgłaszać swoje uwagi. On sam nie jest już młodym radnym, ma 
poparcie i nie może mu nikt wskazywać kiedy i co ma mówić.
 
        Zdaniem Wójta ustawienie drugiego lustra w Zborowie , z uwagi na zbyt małą odległość 
pomiędzy nimi, wpłynęłoby raczej na pogorszenie bezpieczeństwa ruchu. Odległość pomiędzy 
lustrami nie może być mniejsza niż 300m.

     
       Radny Andrzej Gądek poinformował , że nie będzie dalej polemizował z radnym 
Łukasiewiczem. W związku z tym, od następnej Sesji nie będzie udzielał odpowiedzi na zgłaszane 
przez niego wnioski.

       Zwracając się do radnego Juszczyka ponownie potwierdził , że  będą czyszczone pobocza dróg 
powiatowych. Podkreślił, że żadnego kierowcy nie nazwał 50-letnim szaleńcem, co przypisuje mu 
radny. 
     Jeżeli mieszkańcy chcą , aby rosnące w pasie drogowym przy ich posesji drzewa , zostały po 
ścięciu im przekazane, to niech sami wyczyszczą całe pobocze i wówczas zabiorą je sobie. 
Pryskanie  randapem jest niedozwolone.
      Radni powinni zwrócić uwagę również na to, że wykonywane prace wiążą się z wydawaniem 
środków finansowych, których ilość też jest ograniczona. A przecież potrzebne są środki na bieżące 
utrzymanie dróg, na sypanie piaskiem w zimie.

      Pan Łukasiewicz  uważa, że  radny powiatowy ma obowiązek go wysłuchać i udzielić 
odpowiedzi, jeżeli nie, to niech taką  informację da  na piśmie.

       Przewodniczący Zenobiusz Kowalczyk zwrócił się do radnych Czesława Zeliasza i Jerzego 
Łukasiewicza , aby będąc przy głosie wyrażali swoje wnioski i interpelacje na konkretny temat oraz 
w formie zrozumiałej i  kulturalnej.  Nie powinni przerywać innym wypowiedzi, gdyż takie 
zachowanie prowadzi do chaosu i kłótni.

       Nawiązując do powyższego p. Czesław Zeliasz stwierdził, że najlepszym rozwiązaniem będzie, 
jeśli punkty upoważniające radnych do zabierania głosu, zostaną wykreślone z porządku 
posiedzenia.

       Radny Stanisław Doktór poparł p. Kowalczyka, zwracając uwagę radnym , że przeszkadzanie 
innym w wypowiedzi wywołuje bałagan i zamieszanie podczas posiedzenia. Zgłaszane wnioski 



powinni mieć spisane na kartce po to, aby zabierając głos wszystko przekazać .   

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

Zenobiusz Kowalczyk dokonał zamknięcia posiedzenia  XXX Sesji Rady Gminy Solec-

Zdrój. 

Protokołowała:                                                           Przewodniczący Rady

Danuta Grabda                                                           Zenobiusz Kowalczyk


