
                              PROTOKÓŁ  Nr XXXIII/2009

z posiedzenia XXXIII Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój, odbytego w dniu 28 grudnia 2009 r.         

w budynku administracyjnym Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju, w godz. 9˚˚ do 10 ¹º.

                                Ad.1. Otwarcia XXXIII 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  

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

Nieobecnym na Sesji jest Józef Zych.

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

porządek XXXIII Sesji Rady Gminy:

1. Otwarcie XXXIII Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.

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

3. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia XXXII Sesji Rady Gminy.

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

5. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Wójta.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarczego w gminie 
Solec-Zdrój.

      8.  Uchwała w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca        
           ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenia usług w zakresie         
           odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz  
           opróżniania  zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych    
           na terenie gminy Solec-Zdrój.

 9.  Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania   
    Przemocy w Rodzinie.

         10. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek



    podatku od środków transportowych.

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

          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 XXXII Sesji Rady Gminy. 

Protokół został przyjęty głosowaniem – jednogłośnie.                                

                                Ad.4. Wójt Adam Pałys przedstawił sprawozdanie z wykonania 

uchwał podjętych na XXXII 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 nie zgłosili interpelacji ani zapytań.          

                          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.
       Następnie Przewodniczący Rady Zenobiusz Kowalczyk odczytał uchwałę w sprawie przyjęcia 
wieloletniego programu inwestycyjnego i poddał ją pod głosowanie.

       Uchwała została przyjęta bez uwag, następującą ilością głosów:
za przyjęciem – 14,

przeciw – 0,



wstrzymało się – 0.

Uchwała nr XXXIII/154/09 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego w Gminie 
Solec-Zdrój - w załączeniu.
  
                              Ad.8. Następnie przedstawił uchwałę w sprawie wymagań , jakie powinien 
spełniać przedsiębiorca, chcący świadczyć usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych oraz 
opróżniania zbiorników bezodpływowych.
Nikt  z obecnych nie wniósł żadnych uwag. Poddana pod głosowanie została przyjęta:

− 14 głosami „za”,
− 0 przeciw 
− 0 wstrzymujących się.

Uchwała Nr XXXIII/155/09 w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający 
się o uzyskanie zezwolenia na świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych  i transportu nieczystości 
ciekłych na terenie Gminy Solec-Zdrój – w załączeniu.

                               Ad.9. Bez zastrzeżeń została przyjęta uchwała w sprawie przyjęcia programu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Odczytana i poddana pod głosowanie  otrzymała 
następującą ilość głosów:

− za przyjęciem 14,
− przeciw 0
− wstrzymało się 0.

Uchwała Nr XXXIII/156/09 w sprawie  przyjęcia Gminnego programu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie – w załączeniu.        

                        Ad.10. W dalszej kolejności Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod 
głosowanie uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
środków transportowych.
 Uchwała została przyjęta następującą ilością głosów:

− za przyjęciem 14,
− przeciw – 0,
− wstrzymało się – 0.
Uchwała Nr XXXIII/157/09 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku 
od środków transportowych  – w załączeniu.

                               Ad.11. Bez uwag została podjęta uchwała w sprawie dokonania zmian w 
budżecie na 2009r. Odczytana i poddana pod głosowanie została przyjęta:

- 14 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr XXXIII/158/09 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009r. - w 
załączeniu.
                              Ad.12. Z uwagi na brak interpelacji i zapytań nie  udzielano odpowiedzi .



                        Ad.13. W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrali:
− Pani Teresa Janusiewicz: We Włosnowicach będzie budowana druga stacja telefonii 

komórkowej. Czy w ramach rekompensaty operator może wybudować dla mieszkańców wsi np. 
drogę?  Do posła Andrzeja Pałysa zwróciła się z prośbą o mediacje w tej sprawie z operatorem.
Pan Andrzej Pałys uważa, że jedynie przedstawiciel wsi np. rada sołecka może podjąć ten temat 
z operatorem.

− Pan Robert Ból: Na poprzedniej Sesji zgłosił swoje zastrzeżenia do pracy ośrodka zdrowia w 
Solcu-Zdroju,  w związku z czym otrzymuje pisemne wyjaśnienia od kierownika ośrodka, w 
których poruszane są  problemy zgłoszone nie tylko przez niego, ale i na spotkaniu wójta z 
mieszkańcami.
Wójt wyjaśnił, że w piśmie, które otrzymał p. Ból kierownik ośrodka ustosunkował się do 
wszystkich zgłoszonych zarzutów.

− Pan  Stanisław Doktór uważa, że stowarzyszenie , które brało udział w spotkaniu z wójtem , nie 
posiada dostatecznej wiedzy na temat istniejących problemów mieszkańców.

           Posiedzenie Sesji zakończyło się wspólnymi życzeniami noworocznymi.

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

Zenobiusz Kowalczyk dokonał zamknięcia posiedzenia  XXXIIISesji Rady Gminy Solec-

Zdrój. 

Protokołowała:                                                           Przewodniczący Rady

Danuta Grabda                                                           Zenobiusz Kowalczyk


