
                                              PROTOKÓŁ  Nr II/2018

z  II  Sesji  Rady Gminy Solec-Zdrój,  odbytej  w dniu 27 listopada 2018 roku w budynku
administracyjnym Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju, w godz. od 8°° do 10.40.

         
                Ad.1.  Otwarcia II Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój dokonał Przewodniczący Rady 
Gminy Paweł Patrzałek.  Przywitał obecnych  na Sesji radnych Rady Gminy Solec-Zdrój, 
sołtysów,  Wójta Gminy Adama Pałysa, Sekretarza Gminy Artura Cygana, pracowników 
Urzędu Gminy oraz pozostałych gości .  
Obecni na Sesji  byli Skarbnik Gminy Zofia Kopeć oraz kierownicy referatów Urzędu Izabela
Kopeć-Ból i Piotr Kalita.

               Ad.2. Przewodniczący Rady poinformował,  że ustawowy skład Rady wynosi 15 
radnych,  w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi quorum  niezbędne do prowadzenia obrad 
Rady Gminy Solec-Zdrój  oraz podejmowania prawomocnych uchwał.

Lista obecności – w załączeniu.

                Ad.3.  Przewodniczący Rady  Paweł Patrzałek odczytał  porządek  posiedzenia, 
który przedstawia się następująco :

1. Otwarcie II Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku II Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.
4. Przyjęcie Protokołu z I Sesji Rady Gminy.
5. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na I Sesji Rady Gminy Solec- Zdrój.
6. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Wójta Gminy.
7. Złożenie przez radnych pisemnych interpelacji i zapytań. 
8. Podjęcie uchwał:
a/ uchwała w sprawie ustalenia minimalnej i maksymalnej liczby radnych stanowiących skład
komisji stałych i doraźnych Rady Gminy Solec-Zdrój
b/ uchwała w sprawie powołania składu osobowego komisji stałych Rady Gminy Solec-Zdrój
c/ uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Solec-Zdrój
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania 
10. Wolne wnioski  radnych i sołtysów.
11.Wolne wnioski i zapytania.
12.Zakończenie obrad.

Powyższy porządek radni zatwierdzili jednogłośnie, bez uwag.

                 Ad.4. Nikt z obecnych nie wniósł żadnych uwag do protokołu z  I Sesji Rady 
Gminy. Protokół uznany został za przyjęty .  
                                                                                                               
                 Ad.5 . Wójt Adam Pałys  przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych 
na  XLIV i I  Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój. 
Radni nie zgłosili żadnych uwag.
Sprawozdanie - w załączeniu.

                 Ad.6. Wójt Gminy Adam  Pałys przedstawił informację o zarządzeniach wydanych 
w okresie między Sesjami.
Nie zgłoszono uwag ani zastrzeżeń. 



Informacja – w załączeniu.

               Ad.7. Interpelacje i zapytania złożyli następujący radni :

Radny Eryk Grabowski:
Interpelacja dotyczy zamontowania dodatkowego oznakowania przejścia dla pieszych w 
miejscowości Wełnin.

Radny Jan Powroźnik:
Interpelacje dotyczą:
- położenia asfaltu na drogach w Żukowie,
- ustawić w Żukowie siłownię i altanę dla mieszkańców,
- interpelacja skierowana pod adresem powiatu: budowa chodnika bądź utwardzenie pasa 
jezdni z przeznaczeniem dla rowerzystów i pieszych.

Radny Grzegorz Lasak:
Interpelacje dotyczą:
- udzielenia pomocy mieszkańcom posiadającym garaże położone w pasie drogowym , w 
nabyciu prawa własności do tych gruntów,
- utworzenie w Solcu-Zdroju parku komunalno-publicznego,
- rozważenie możliwości zatrudnienia pracowników sezonowych do utrzymania estetyki 
miejscowości,
- usunięcie drewnianego słupa naprzeciw budynku poczty,
- przesunięcie krawężnika przy chodniku w kierunku kościoła.

Radny Stanisław Żelazny:
- zwiększenie ekwiwalentu dla strażaków OSP za udział w akcjach ratowniczych i za 
szkolenia.

Radny Paweł Fortuna:
Interpelacja dotyczy:
- podjęcie działań mających na celu uniemożliwienie budowy kolejnego masztu  
telekomunikacyjnego we Włosnowicach.

   Ad.8a/  Przystępując do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia minimalnej i 
maksymalnej liczby radnych  stanowiących skład komisji stałych i doraźnych 
Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek zaproponował, aby w skład komisji wchodziło od 3 do
5 radnych.  Ponieważ nie zgłoszono innych propozycji ani nie wniesiono uwag, odczytał 
uchwałę w powyższej sprawie i poddał ją pod głosowanie. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15-tu radnych.
Uchwała Nr II/4/2018 w sprawie ustalenia minimalnej i maksymalnej liczby radnych  
stanowiących skład komisji stałych i doraźnych Rady Gminy Solec-Zdrój – w załączeniu.

 Ad.8b/ Następnie Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek omówił zasady
powoływania stałych komisji Rady Gminy i zarządził 10-minutową przerwę, aby radni mogli
określić  się  do jakiej  komisji  będą należeć oraz wybrać spośród siebie  przewodniczących
poszczególnych komisji,  za  wyjątkiem Komisji  Rewizyjnej  i  Komisji  Skarg,  Wniosków i
Petycji.

 
          Po wznowieniu obrad  radni przystąpili do wyboru przewodniczącego i zastępcy 



przewodniczącego  Komisji Rewizyjnej. Na przewodniczącego komisji zgłoszony został 
radny Paweł Fortuna,  na zastępcę radny Paweł Koźbiał. Obaj wyrazili zgodę na 
kandydowanie i po przeprowadzeniu jawnego głosowania zostali wybrani do pełnienia 
powyższych funkcji otrzymując po 15 głosów „za”.

 Następnie radni przystąpili do wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Jako kandydatów zgłoszono: radnego Pawła Koźbiała na 
przewodniczącego i radną Renatę Domańska na zastępcę przewodniczącego. Oboje 
kandydaci wyrazili zgodę. Po przeprowadzeniu jawnego głosowania zgłoszeni radni 
otrzymali po 15 głosów za ich wyborem do pełnienia powyższych funkcji.

W dalszej kolejności  Przewodniczący Paweł Patrzałek  odczytał  uchwałę w sprawie  
powołania składu osobowego komisji stałych Rady Gminy Solec-Zdrój i poddał ją pod 
głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 15-tu radnych.
Uchwała Nr II/5/2018  w sprawie powołania składu osobowego komisji stałych Rady Gminy 
Solec-Zdrój – w załączeniu.

Ad.8c/  Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek odczytał projekt uchwały w sprawie 
ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Solec-Zdrój.
Radny Grzegorz Lasak zwrócił się o wyjaśnienie co to jest „ dodatkowe wynagrodzenie 
roczne”?
Wójt Adam Pałys odpowiedział, że jest to tzw. „trzynastka”.
Przewodniczący poddał uchwałę  pod głosowanie.
Za przyjęciem głosowało 14 radnych,
przeciw  - 0 radnych,
wstrzymało się – 1 radny(Grzegorz Lasak).
Uchwała Nr II/6/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Solec-Zdrój – w 
załączeniu.
                   Ad.9. Na złożone przez radnych interpelacje i zapytania odpowiedzi udzielił Wójt 
Gminy Adam Pałys:
- Ponowi wniosek do Krajowej Dyrekcji Dróg i Autostrad o  dodatkowe oznakowanie 
skrzyżowania w Wełninie.
- Na posiedzeniach komisji stałych radni  rozważą, które drogi będą robione w ramach 
posiadanego budżetu  i środków, o pozyskanie  których będzie się ubiegał.
- Siłownie i altany można robić ze środków funduszu sołeckiego.
- Udzieli pomocy właścicielom garaży posadowionych w pasie drogowym w napisaniu 
wniosków o zasiedzenie.
- Około 3 ha gruntów będzie zagospodarowane pod utworzenie parku uzdrowiskowego.
- Dopóki nie zostanie przeprowadzona rewitalizacja  Solca-Zdroju, nie będą robione żadne 
trwałe zmiany mające na celu poprawę estetyki miejscowości.
- Uważa za słuszną interpelację dotyczącą podwyższenia ekwiwalentu strażakom. Wstępnie 
proponuje kwotę 15 zł. za udział w akcji ratowniczej i 10 zł. za udział w szkoleniu.
- Gmina wystąpiła do starostwa o wgląd w dokumenty na podstawie których wydane zostało 
pozwolenie na budowę wieży telekomunikacyjnej.

                          Ad.10. W wolnych wnioskach radnych i sołtysów głos zabrali:
Radny Marian Mastaliński ponownie poruszył temat dotyczący budowy  wież 
telekomunikacyjnych. Uważa, że zarówno Gmina jak i mieszkańcy powinni wspólnie 
zapobiegać dalszemu powstawaniu takich wież.



Radny Grzegorz Lasak zwrócił uwagę, że niektórzy właściciele działek nie dbają o ich 
pielęgnację, w związku z czym może należy wystąpić do nich z wnioskiem o 
uporządkowanie. 
-Ponowił również wniosek o usunięcie słupa i wyrównanie krawężnika.
-Za konieczne uważa  oczyszczenie z zakrzaczeń dróg powstałych po scaleniu w Piasku 
Małym i Żukowie.
-Celowe byłoby  przeniesienie boiska sportowego na teren obok szkoły.
- Zadbać o bezpieczeństwo na skrzyżowaniu w Wełninie.

Zdaniem radnego Mariana Mastalińskiego, mając na uwadze liczne kolizje, wypadki i ofiary 
śmiertelne , skrzyżowanie w Wełnienie powinno być oznaczone jako „czarny punkt” drogi.

Radny Jan Powroźnik poruszył temat przygotowania gminy i powiatu do zimowego  
utrzymania dróg oraz szybkiego wykonywania usług odśnieżania i sypania piachem.

Radny Grzegorz Lasak poinformował zebranych o możliwości skorzystania z darmowych 
badań lekarskich, które  będą robione w DPS w Świniarach w dniu 2 grudnia br. w godz. 
9 – 14.30.
Nawiązując do odśnieżania dróg powiatowych poddał pod rozwagę możliwość wykonywania 
usług przez wskazanego mieszkańca na podstawie umowy zawartej z powiatem.

Radny Paweł Patrzałek zawnioskował o przedłużenie chodnika na ul. Polnej oraz zabudowę  
rowu  chodnikiem, w celu poprawy bezpieczeństwa.

Radny Eryk Grabowski zapytał o komisariat policji w Solcu-Zdroju.

Radna Teresa Sowula zapytała kiedy będą zamontowane dodatkowe lampy w Kikowie.

Wójt Adam Pałys udzielił następujących odpowiedzi:
- Zwrócił się do obecnych o zgłaszanie wszystkich zauważonych nieprawidłowości 
związanych z usytuowanymi wieżami telekomunikacyjnymi.
- Wniosek dot. oznakowania skrzyżowania w Wełninie zostanie wysłany do KDDiA.
- Zwróci się do właścicieli zapuszczonych działek o ich uporządkowanie bądź pozwolenie, 
aby częściowe prace czyszczące mogła wykonać Gmina.
- W sprawie nieczynnego słupa zostanie wysłane pismo do Telekomunikacji.
- Krawężnik przy ul. Kościelnej będzie poprawiony podczas prac rewitalizacyjnych.
- Postara się, aby drogi w Żukowie  zostały oczyszczone.
- Aby boisko sportowe mogło być obok szkoły należy w pierwszej kolejności dokonać zmiany
w mppz oraz zakupić odpowiednią działkę.
- Gmina na bieżąco wykonuje prace związane z utrzymaniem dróg gminnych w zimie, 
natomiast utrzymanie dróg powiatowych uzależnione jest od ich kategorii.
- Nie powstanie nowy budynek dla komisariatu. Wójt zaoferował przeznaczenie wszystkich 
pomieszczeń na parterze na potrzeby komisariatu z możliwością budowy osobnego wejścia. 
Odpowiedź w tej sprawie ma być udzielona do końca kwartału.
- Budowa chodnika przy ul. Polnej jest ujęta w budżecie.
- Zostało zlecone opracowanie dokumentacji na dodatkowe oświetlenie w Gminie. 

               Ad.11. Wolne wnioski i zapytania:
Radny Eryk Grabowski:



- Zaprosić na sesję dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych i przedstawić propozycję 
współpracy w zakresie odśnieżania.
- Zadbać o usuwanie śmieci z pojemników przy cmentarzu, zwłaszcza przed dniem 
Wszystkich Świętych.
Wójt wyjaśnił, że za wywóz śmieci z cmentarza odpowiada jego zarządca, czyli Proboszcz.
Radny Marian Mastaliński zwrócił uwagę na powstające nowe nielegalne wysypiska śmieci.

Radny Grzegorz Lasak złożył podziękowanie pedagogom  za przygotowanie z młodzieżą 
szkolną części artystycznej obchodów Święta Niepodległości. Proponuje, aby w przyszłości 
zadbać o miejsca na umieszczenie flag z okazji uroczystości. Mogą to być uchwyty 
zamontowane na słupach.
Wójt Adam Pałys poinformował, że jest w trakcie realizacji tego zamierzenia.

Na zakończenie Wójt poinformował o mającej się odbyć  w dniu 6 grudnia br.  promocji 
książki o dziejach Gminy  Solec-Zdrój. 

             Ad.12. W związku z wyczerpaniem się porządku obrad Przewodniczący  
Rady Gminy Paweł Patrzałek  dokonał zamknięcia II Sesji Rady Gminy Solec-
Zdrój.

Protokołowała:                                                                                Przewodniczący  Rady
Danuta Grabda                                                                                      Paweł Patrzałek
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