
                              PROTOKÓŁ  Nr XXXII/2009

z posiedzenia XXXII Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój, odbytego w dniu 27 listopada 2009 r.         

w budynku administracyjnym Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju, w godz. 9˚˚ do 11 ¹º.

                                Ad.1. Otwarcia XXXII 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: Włodzimierz Grabda i Czesław Zeliasz.

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

porządek XXXII Sesji Rady Gminy, proponując jednocześnie wprowadzenie do porządku   

pkt 15a. Porządek przedstawia się następująco:

1. Otwarcie XXXII Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.

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

3. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia XXXI Sesji Rady Gminy.

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

5. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Wójta.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Uchwała w sprawie przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pod nazwą 
„e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa 
Świętokrzyskiego” i zabezpieczenia wkładu własnego.

8.Uchwała w sprawie przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pod nazwą 
„e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” i zabezpieczenia 
wkładu własnego.



9.Uchwała w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Solec-Zdrój z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2010.

10.Uchwała w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający 
się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed 
bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, 
grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych. 

11.Uchwała w sprawie  o określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych . 

12.Uchwała w sprawie w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłaty 
adiacenckiej.

13.Uchwała w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki.

14.Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego 
w zakresie realizacji wspólnej inwestycji.

15.Uchwała w sprawie długoterminowej pożyczki na realizację zadania pn. 
„Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec-Zdrój i 
Pacanów”.
                      Poszerza się porządek posiedzenia o pkt 15a):

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

16.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.

17.Wolne wnioski i zapytania.
      

18.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 XXXI Sesji Rady Gminy. 

Protokół został przyjęty głosowaniem – jednogłośnie.                                

                                Ad.4. Wójt Adam Pałys przedstawił sprawozdanie z wykonania 

uchwał podjętych na XXXI 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 Robert Fortuna:

− Zwrócił się z wnioskiem, aby korzystając z okazji, iż jest modernizowana linia energetyczna w 
Zielonkach, założyć 3 lampy w kierunku Korczyna.

− Obok firmy „Gacek” w Zielonkach zapadła się kostka chodnikowa. Zgłosić do remontu.

− Na drodze do Świniar, na zakręcie obok Oracza ustawić słupek.

             Radny Józef Zych:

− Wystąpić o uruchomienie przejazdów osobowych bus-em przez miejscowości Kolonia 
Zagajów-Zagórzany-Zagajów-Chinków-Strażnik.

− Podczas opadów przecieka przystanek autobusowy w Zagajowie.

             Radny Józef Nowak:

− Czy na drodze do Gadawy będzie most na prosto czy będzie  łuk ?

− Do przedstawiciela Izby Rolniczej p. Jana Galusa zwrócił się o wyjaśnienie sprawy wydawania 
świadectwa zdrowia, potrzebnego na skupie przy sprzedaży żywca. Weterynarz nie wydaje 
poświadczenia w poniedziałek w czasie skupu lecz w piątek lub sobotę. 

                  Radny Jerzy Łukasiewicz:

− Zakręt w Zborowie jest bardzo niebezpieczny, często zdarzają się tam wypadki. Ostatnio 
samochód ciężarowy zjechał z pasa drogowego. Uważa, że zakręt należy bezwzględnie 
zabezpieczyć , np. ustawieniem barierek Poprawi to również  bezpieczeństwo pieszych idących 
chodnikiem.

            Radny Zdzisław Juszczyk:

− Zwrócił się z pytaniem czy będzie wykopany rów wzdłuż drogi gminnej na Brześciach?

− Obok młyna jest droga, która nie figuruje na mapach. Czy po przeprowadzeniu kanalizacji 
droga ta będzie budowana? Znajduje się przy niej cztery domy.



− Przy wyjeździe z tej drogi należałoby wysypać kamień, aby w okresie zimowym łatwiej było 
wyjechać.

Radny Stanisław Żelazny:

− Dlaczego osobom, które otrzymały pomoc finansową z tytułu szkód powodziowych 
pomniejszono zasiłek o kwotę umorzonego podatku rolnego? Wójt nie informował o tym ludzi. 
Prosi o wyjaśnienie tej sprawy.

            Radny Stanisław Doktór:

− Zwraca się z wnioskiem o ustawienie sygnalizacji świetlnej w Wełninie na skrzyżowaniu. W 
miejscu tym często dochodzi do stłuczek.

− Poprawić bezpieczeństwo na drodze przy szkole w Solcu. Kierowcy nie przestrzegają 
oznakowania i jeżdżą z bardzo dużą prędkością. 

− Udrożnić rowy na polach. Zapobiegnie to namakaniu gruntów.
                  

Radny Kazimierz Pałys:

− Pani Wojewoda obiecała, że wzdłuż drogi Kików – Zborów będą wykopane rowy. Do tej pory 
ich nie ma.

− Czy na wybudowanym tarasie w ośrodku zdrowia są podjazdy dla osób niepełnosprawnych?

Radny Leszek Podkowa:

− Uważa, że należy zaplanować budowę nowej nawierzchni na ul. Sienkiewicza od skrzyżowania 
do cmentarza i 1 Maja, oraz ustawić dodatkowe ławki.

         Radna Teresa Janusiewicz:

− Proponuje, aby przeprowadzić zebrania wiejskie i ustalić składkę, która będzie pobierana np. 
przy podatku, z przeznaczeniem na czyszczenie rowów. Właściciele gruntów nie dbają o rowy, 
stąd też większe opady deszczu powodują zalewanie gruntów.

Wójt udzielił odpowiedzi na wnioski zgłoszone pod jego adresem:

− Trwają pertraktacje, aby w tracie prowadzonych robót modernizacyjnych linii energetycznej 
uzupełnić oświetlenie w stronę Wełnina.

− Konieczne jest zabezpieczenie zakrętu przy p. Oraczu, w związku z czym  słupek będzie 
ustawiony.

− Od paru lat trwają zabiegi u prywatnych przewoźników o uruchomienie kursu na tej trasie. 
Jednak oni nie chcą  się na to zgodzić. Mieszkańcy zgłaszają również, że jeżdżą nieregularnie. 
Jeżeli w dalszym ciągu będą skargi na ich działalność, to zgłosi to odpowiedniej instytucji. 



− W chwili obecnie nie udzieli wyjaśnień na temat budowy drogi obok młyna, ponieważ musi 
zapoznać się ze stanem drogi w terenie i z dokumentacją.

− Umarzając podatek rolny nie wiedział, że będzie on odliczany od zasiłku celowego. Poza tym 
umorzenia nastąpiły na indywidualne wnioski rolników.

− W Zagajowie będzie zamontowany nowy przystanek autobusowy.

− Cały czas wnioskuje o ustawienie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu w Wełninie. Być 
może podczas modernizacji tego odcinka coś w tym kierunku zostanie zrobione.

− Na drodze obok szkoły nie można zamontować progu zwalniającego. Ograniczony będzie 
natomiast ruch samochodów ciężarowych. Rozważa również możliwość złożenia wniosku do 
policji o ustawienie fotoradaru na tym odcinku.

− Przy zbiegu ulic Sienkiewicza i 1 Maja planowane jest  w 2011r. wykonanie wysepki. Będzie 
przeprowadzony również remont nawierzchni ulicy Sienkiewicza oraz ustawione nowe ławki i 
kosze na śmiecie. Obecnie opracowywana jest nowa koncepcja organizacji ruchu.

− Sprawą pozyskania funduszy na czyszczenie urządzeń melioracji szczegółowej mogłyby się 
zająć rady sołeckie poszczególnych miejscowości. Rowy wchodzą w skład działki i są 
własnością rolnika.  Wójt nie może na prywatnym gruncie wykonywać żadnych robót. 

− Dla osób niepełnosprawnych w ośrodku zdrowia jest zamontowany schodołaz.
    Pan Ból Robert poruszył temat braku odpowiedniej opieki zdrowotnej ze strony miejscowej 
kadry medycznej. Pielęgniarki nie rejestrują wszystkich pacjentów, w związku z czym ludzie są 
zmuszeni szukać pomocy w innych ośrodkach, np. w Brzostkowie, gdzie lekarka w przypadku 
dużej ilości zachorowań, przyjmuje również w niedzielę.

− Odpowiadając na zgłoszony powyżej problem wójt wyjaśnił, że kontrakt na świadczenie usług 
medycznych z NFZ może zawrzeć jedynie lekarz. Do podpisania umowy z wójtem zgłasza się 
tylko obecny kierownik OZ, a więcej chętnych nie ma.

− Radny Podkowa uważa, że ośrodek zdrowia powinien również prowadzić rehabilitację.

− Z informacji udzielonej przez wójta wynika, że Gmina nie ma środków na zakup sprzętu 
rehabilitacyjnego. Obecnie o prowadzenie tych usług zabiega CARITAS.

− Pan Juszczyk: Czy wiadomo coś na temat zagospodarowania budynku po byłej szkole w 
Piestrzcu?

− Wójt poinformował, że została zlecona wycena budynku i jeśli będzie do sprzedaży, to odbędzie 
się to na zasadzie przetargu.

                          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.



       Sekretarz Barbara Simon poinformowała o zmianie zapisu §3 uchwały w sprawie przystąpienia 
do inwestycji dotyczącej budowy systemu informacji przestrzennej.

       Następnie Przewodniczący Rady Zenobiusz Kowalczyk odczytał uchwałę i poddał ją pod 
głosowanie.

       Uchwała została przyjęta bez uwag, następującą ilością głosów:

za przyjęciem – 13,

przeciw – 0,

wstrzymało się – 0.

Uchwała nr XXXII/144/09 w sprawie przystąpienia do Projektu Inwestycyjnego pod nazwą „e-
świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” i 
zabezpieczenia wkładu własnego - w załączeniu.
  
                              Ad.8. Następnie przedstawił uchwałę w sprawie przystąpienia do Projektu 
inwestycyjnego pod nazwą „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” i 
zabezpieczenia wkładu własnego. 
Nikt  z obecnych nie wniósł żadnych uwag. Poddana pod głosowanie została przyjęta:

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

Uchwała Nr XXXII/145/09 w sprawie przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pod nazwą „e-
świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” i zabezpieczenia wkładu własnego 
– w załączeniu.

                               Ad.9. Bez zastrzeżeń została przyjęta uchwała w sprawie uchwalenia programu 
współpracy Gminy Solec-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010r. Odczytana i poddana pod głosowanie 
otrzymała następującą ilość głosów:

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

Uchwała Nr XXXII/146/09 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Solec-Zdrój z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2010r. – w załączeniu.        

                        Ad.10. W dalszej kolejności Przewodniczący rady odczytał i poddał pod 
głosowanie uchwałę w sprawie wymagań dotyczących zezwolenia na działalność w
zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, tworzeniem schronisk dla tych
zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych.
 Uchwała została przyjęta następującą ilością głosów:

− za przyjęciem 13,
− przeciw – 0,



− wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XXXII/147/09 w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający 
się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi 
zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok 
zwierzęcych  – w załączeniu.

                         Ad.11. Bez zastrzeżeń została przyjęta uchwała w sprawie stawek
podatku od środków transportowych. Odczytana i poddana pod głosowanie otrzymała następującą 
ilość głosów:

za przyjęciem – 13,
przeciw – 0,
wstrzymało się -0.
Uchwała nr XXXII/148/09  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych – w załączeniu.

                                Ad.12. Odczytana przez przewodniczącego rady uchwała w sprawie opłat 
adiacenckich nie budziła żadnych uwag. Poddana pod glosowanie została przyjęta następującą 
ilością głosów:

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

Uchwała nr XXXII/149/09  w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłaty 
adiacenckiej – w załączeniu.

                               Ad.13. Skarbnik Zofia Kopeć poinformowała, że pożyczka której dotyczy 
uchwała, zostanie uruchomiona po zakończeniu kanalizacji w Wełninie, czyli zgodnie z 
planowanym terminem zakończenia robót - 15.11.2010r. Początek spłaty – 15.08.2011r., koniec – 
15.05.1012r. 
Odczytana przez przewodniczącego i poddana pod głosowanie uchwała została przyjęta 
jednogłośnie:
za przyjęciem – 13, 
przeciw – 0,
wstrzymało się – 0.

Uchwała nr XXXII/150/09 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki – w załączeniu.

                               Ad.14. Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały zmieniający 
uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w zakresie realizacji wspólnej 
inwestycji.

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

za przyjęciem – 13,

przeciw – 0,

wstrzymało się – 0.



Uchwała nr XXXII/151/09  zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia 
międzygminnego w zakresie  realizacji wspólnej inwestycji - w załączeniu.

                               Ad.15/ Odczytana i poddana pod głosowanie uchwała w  sprawie zaciągnięcia 
długoterminowej pożyczki została przyjęta bez uwag, następującą ilością głosów:

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

        Uchwała nr XXXII/152/09 w sprawie  zaciągnięcia długoterminowej pożyczki – w  
załączeniu.

                               Ad.15a. Bez uwag została podjęta uchwała w sprawie dokonania zmian w 
budżecie na 2009r. Odczytana i poddana pod głosowanie została przyjęta:

15 głosów „za”,
0 głosów „przeciw”,
0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr XXXII/153/09 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009r. - w załączeniu.
                               Ad.16. Następnie udzielono odpowiedzi na zgłoszone przez radnych 

interpelacje i zapytania:

Radny powiatowy  wyjaśnił:

− Chodnik w Zielonkach został zniszczony przez firmę Gacek. Właściciel był kilkakrotnie 
wzywany do wyremontowania, jednak bez skutku. Powiat wystąpił więc na drogę sądową.

− Zabezpieczenie zakrętu w Zborowie łańcuchami wymaga wysokich nakładów finansowych. 
Wypadek, który tam miał miejsce został spowodowany niesprawnością samochodu. Poza tym 
kierowcy jeżdżą niebezpiecznie i sami stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa innym 
użytkownikom ruchu.

− Wyjaśni sprawę budowy mostu w Kikowie.

− Na ciągu drogowym Stopnica -Zielonki będzie ograniczenie ruchu samochodów ciężarowych.

− Wykopanie rowów przy drodze w Kikowie zostało obiecane przez panią wojewodę. Jednak 
wniosek powiatu o pozyskanie środków na ten cel został przez służby wojewody odrzucony. 
Jeżeli będą środki z bieżącego utrzymania dróg, to może w przyszłym roku rowy zostaną 
wykonane.

− Podczas powodzi szkody ponieśli nie tylko rolnicy. Zamulone zostały również drogi. Przyznana 
pomoc osobom poszkodowanym wywołała wśród nich liczne konflikty.

Pan Jan Galus:

− W sprawie terminu wydawania  świadectw zdrowia będzie interweniował u weterynarza, który 
tym się zajmuje .



− Krajowa Rada Izb Rolniczych zamierza wystąpić z wnioskiem o zobowiązanie samorządów do 
prowadzenia i nadzoru nad spółkami wodnymi.

                               Ad.13. W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrali:
Skarbnik Gminy Zofia Kopeć: 

− Wyjaśniła, że zasady spisywania protokołu o stanie majątkowym, niezbędnym do 
rozpatrzenia podania o umorzenie podatku , zostały ściśle określone przez ministra 
finansów.

− Przedstawiła stan zadłużenia gminy oraz prognozę spłaty kredytów w poszczególnych 
latach.

Pan Krzysztof Szcześniak:

− W ramach stowarzyszenia G5 gmina Solec-Zdrój powinna ubiegać się o środki na odnowienie 
przydrożnych kapliczek.
      Pani Simon wyjaśniła, że o środki z G5 mogą ubiegać się stowarzyszenia, organizacje 
pożytku publicznego, osoby fizyczne, rady sołeckie. W przypadku Gminy obowiązują inne 
zasady rozliczenia i nie bardzo jest to opłacalne. Gmina natomiast dysponuje dokładną wiedzą 
na temat stanu poszczególnych kapliczek i może je udostępnić zainteresowanym ich renowacją.
 

Pan Zdzisław Juszczyk:

− zgadza się z radnym Łukasiewiczem w sprawie konieczności zabezpieczenia barierkami zakrętu 
w Zborowie.

− w Pułankach jest drzewo niebezpiecznie pochylone na drogę. Rozważyć możliwość jego 
usunięcia.

− Na drodze przez Kików położona jest nowa nawierzchnia. Mimo zakazu, jeżdżą nią ciężkie 
samochody. 

Pan Robert Fortuna:

− również popiera wniosek p. Łukasiewicza o ustawienie barierki na zakręcie w Zborowie.

            Pan Stanisław Doktór uważa, że niebezpieczne zakręty są w każdej wsi i  pewnie też 
należałoby ich zabezpieczyć łańcuchami. Najważniejsze jednak jest to, aby kierowcy jeździli 
bezpiecznie. Koledzy radni będący w tej samej partii PIS, popierają się nawzajem, nie biorą jednak 
pod uwagę, że o poprawę bezpieczeństwa należy dbać w każdej miejscowości.

          Zdaniem p. Andrzeja Gądka samochody z zaopatrzeniem miejscowych sklepów czy 
magazynów muszą korzystać z dróg, mimo ograniczenia tonażu, ponieważ nie ma innej możliwości 
dowozu towaru. Natomiast kierowcy ogólnie nie przestrzegają zasad bezpiecznej jazdy.

         Pan Zenobiusz Kowalczyk twierdzi, że  samochodów zaopatrzeniowych nie ma dużo, a towar 
musi być dowieziony. Nie mniej jednak bardzo ważną rzeczą jest przestrzeganie przez kierowców 
zasad ruchu.

         Nawiązując do powyższych wypowiedzi, p. Juszczyk poinformował, że często  
samochody ciężarowe na obcych tablicach rejestracyjnych łamią przepisy drogowe.

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



Zenobiusz Kowalczyk dokonał zamknięcia posiedzenia  XXXII Sesji Rady Gminy Solec-

Zdrój. 

Protokołowała:                                                           Przewodniczący Rady

Danuta Grabda                                                           Zenobiusz Kowalczyk


