
                                                     PROTOKÓŁ  Nr XV/2020 

 

z  XV Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój, odbytej w dniu 19 lutego 2020 roku w budynku administracyjnym Urzędu 

Gminy w Solcu-Zdroju, w godz. od 8°° do 10.30. 

        

 

                Ad.1.  Otwarcia XV 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 

obecnych  na Sesji radnych Rady Gminy Solec-Zdrój ,  Wójta Gminy Adama Pałysa, radnego powiatu Jerzego 

Kordosa,  sołtysów, pracowników Urzędu Gminy  oraz pozostałych gości . 

   

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

uczestniczy 12 radnych, co stanowi quorum  niezbędne do prowadzenia obrad Rady Gminy Solec-Zdrój  oraz 

podejmowania prawomocnych uchwał.  

Radni nieobecni na Sesji:  Grzegorz Lasak, Marian Mastaliński, Marcin Nurek. 

Lista obecności – w załączeniu. 

 

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

następująco :  

1. Otwarcie XV Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

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

4. Złożenie do Przewodniczącego Rady Gminy pisemnych interpelacji i zapytań przez radnych. 

5. Przyjęcie Protokołu z XIV  Sesji Rady Gminy. 

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

7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2019 rok. 

8. Podjęcie uchwał:  

a/ w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad  zwierzętami  bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Solec-Zdrój w 2020 roku”   

b/ w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w roku 2020 za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i 

placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Solec-Zdrój  

c/ uchwała  w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

oraz ustalenia wysokości tej opłaty  

d/ w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań budżetu Gminy  

e/ w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy  

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

9. Przyjęcie stanowiska Rady Gminy w sprawie skomunikowania wschodniej i zachodniej części miejscowości 

Solec-Zdrój. 

10. Wolne wnioski i zapytania. 

11. Zakończenie obrad. 

 

Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek poddał proponowany porządek pod głosowanie radnych. 

Za jego przyjęciem głosowało 11 radnych. 

 

                Ad.4. Pisemną  interpelację do Przewodniczącego Rady Gminy złożył  radny Paweł Koźbiał .  

 

                Ad.5. Nikt z obecnych nie wniósł żadnych uwag do protokołu z  XIV Sesji Rady Gminy. Protokół 

uznany został jednogłośnie za przyjęty .        

 

                  Ad.6. Wójt Adam Pałys   przedstawił informację z wykonania uchwał podjętych na XIV Sesji Rady 

Gminy Solec-Zdrój odbytej w dniu 30 grudnia 2019 r.  

Następnie  kierownicy przedłożyli informację z działalności  Referatu Organizacyjnego, Promocji i Kultury oraz 

Referatu Inwestycji, Rozwoju Gminy i Środowiska.  

Międzyczasie na Sesję przybył radny Grzegorz Lasak.  

Przewodniczący Paweł Patrzałek poinformował zebranych, że w Sesji uczestniczy 13-tu radnych.  

W dalszej kolejności kierownicy  Referatu Gospodarki Komunalnej i Referatu Finansów przedstawili  

sprawozdania z  zakresu działalności tych referatów.   



Informacje – w załączeniu. 

 

 Radny Eryk Grabowski: 

- Nawiązując do sprawozdania z działalności Referatu Inwestycji, Rozwoju Gminy i 

Środowiska zapytał co zawierała odpowiedź nt. ścieżki edukacyjnej skierowana do Lasów Państwowych i czy 

remont zbiornika retencyjnego obejmie również przebudowę tamy przelewowej? 

Odpowiedzi udzielił z-ca Wójta Piotr Kalita wyjaśniając, że odpowiedź dotyczyła sposobu zagospodarowania 

ścieżki przez las, na  zbiorniku  zaś przeprowadzony będzie wyłącznie remont mający na celu usunięcie szkód 

spowodowanych  nawalnymi deszczami w 2019 roku. 

Wójt Adam Pałys dodał, że przebudowa  nie wchodzi w zakres robót remontowych , jakie będą przeprowadzone 

na zbiorniku.  

 

Radny Grzegorz Lasak: 

- W którym miejscu w Zielonkach będą usytuowane farmy fotowoltaiczne i który  przedsiębiorca będzie je 

realizował? 

- Którą działkę na ul. Polnej chce wykupić Gmina i na jaki cel? 

Wójt Adam Pałys: 

- Dwie farmy 1MW i 2MW będą   usytuowane na dwuhektarowej działce pomiędzy Zielonkami a Ludwinowem,  

a realizować je będzie Spółka z o.o. z Aleksandrowa Kujawskiego.  Działka nie jest objęta miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego. 

- Na działce, którą Gmina chce wykupić znajduje się przejście piesze  pomiędzy ul. Janów a Szkolną.  

Na pytanie radnego Stanisława Żelaznego:  w sprawie której drogi w Ludwinowie prowadzone jest 

postępowanie o zasiedzenie, Wójt odpowiedział, że jest to ciąg od drogi powiatowej do mostu i dalej do 

Wełnina. 

 

Radny Stanisław Żelazny: 

- Jakie warunki musi spełnić dana miejscowość, aby była możliwość jej zgazyfikowania ? 

Z-ca Wójta wyjaśnił, że Polska Spółka Gazownictwa opracowuje analizę opłacalności danej inwestycji i od tego 

uzależniona jest gazyfikacja. 

 

Radny Jan Powroźnik: Czy dokonano wyceny działki w Żukowie? 

Wójt Adam Pałys: Wykonany został tylko podział  działki. 

 

                          Ad.7. Z-ca kierownika Referatu Organizacyjnego, Promocji i Kultury Edyta Patrzałek 

przedstawiła informację o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2019 rok. 

Sprawozdanie - w załączeniu. 

 

                 Ad. 8a/ Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały w 

sprawie przyjęcia „Programu opieki nad  zwierzętami  bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Solec-Zdrój w 2020 roku”   

Projekt był również szczegółowo  omawiany na posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy i otrzymał ich 

rekomendację. Następnie odczytał projekt uchwały. 

Nikt z radnych nie zgłosił uwag ani zastrzeżeń do przedłożonej uchwały. 

Przewodniczący poddał uchwałę  pod głosowanie. 

Za przyjęciem głosowało 12 radnych, 

przeciw  - 0 radnych, 

wstrzymało się – 0 radnych 

Uchwała Nr XV/89/2020 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad  zwierzętami  bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Solec-Zdrój w 2020 roku”    – w załączeniu. 

                 Ad. 8b/ Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały  w 

sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w roku 2020 za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i 

placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Solec-Zdrój.  Projekt był również szczegółowo  

omawiany na posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy i otrzymał ich rekomendację. Następnie odczytał 

projekt uchwały. Nikt z radnych nie zgłosił uwag ani zastrzeżeń do przedłożonej uchwały. 

Przewodniczący poddał uchwałę  pod głosowanie. 

Za przyjęciem głosowało 13 radnych, 

przeciw  - 0 radnych, 

wstrzymało się – 0 radnych 



Uchwała Nr XV/90/2020  w sprawie  ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w roku 2020 za kształcenie nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Solec-Zdrój – w załączeniu. 

                 Ad. 8c/ Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały w 

sprawie w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

wysokości tej opłaty. Projekt był również szczegółowo  omawiany na posiedzeniach komisji stałych Rady 

Gminy . Przedmiotowy projekt  nie otrzymał pozytywnej opinii komisji. Następnie odczytał projekt uchwały. 

Nikt z radnych nie zabrał głosu w sprawie  przedstawionej uchwały. 

Przewodniczący poddał uchwałę  pod głosowanie. 

Za przyjęciem głosowało - 1 radny, 

przeciw  - 11 radnych, 

wstrzymało się – 0 radnych 

Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia wysokości tej opłaty większością głosów  został  przez radnych odrzucony. 

                 Ad. 8d/ Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały w 

sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań budżetu Gminy  

Projekt był również szczegółowo  omawiany na posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy i otrzymał ich 

rekomendację. Następnie odczytał projekt uchwały. 

Nikt z radnych nie zgłosił uwag ani zastrzeżeń do przedłożonej uchwały. 

Przewodniczący poddał uchwałę  pod głosowanie. 

Za przyjęciem głosowało 13 radnych, 

przeciw  - 0 radnych, 

wstrzymało się – 0 radnych 

Uchwała Nr XV/91/2020 w sprawie w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych 

zobowiązań budżetu Gminy  

– w załączeniu. 

                 Ad. 8e/ Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały w 

sprawie w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy.  Projekt był 

również szczegółowo  omawiany na posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy i otrzymał ich rekomendację. 

Następnie odczytał projekt uchwały. 

Nikt z radnych nie zgłosił uwag ani zastrzeżeń do przedłożonej uchwały. 

Przewodniczący poddał uchwałę  pod głosowanie. 

Za przyjęciem głosowało 13 radnych, 

przeciw  - 0 radnych, 

wstrzymało się – 0 radnych 

Uchwała Nr XV/92/2019 w sprawie w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu 

budżetu Gminy  

– w załączeniu. 

                 Ad. 8f/ Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały w 

sprawie zmiany budżetu Gminy  Solec-Zdrój na 2020 rok. Projekt był również szczegółowo  omawiany na 

posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy i otrzymał ich rekomendację. Następnie odczytał projekt uchwały. 

Nikt z radnych nie zgłosił uwag ani zastrzeżeń do przedłożonej uchwały. 

Przewodniczący poddał uchwałę  pod głosowanie. 

Za przyjęciem głosowało 13 radnych, 

przeciw  - 0 radnych, 

wstrzymało się – 0 radnych 

Uchwała Nr XV/93/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy  Solec-Zdrój na 2020 rok 

– w załączeniu. 

                 Ad. 9. Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek poinformował, że obradujące komisje  pozytywnie 

zaopiniowały stanowisko w sprawie skomunikowania wschodniej i zachodniej części miejscowości Solec-Zdrój.  

Odczytał przedmiotowe stanowisko . 

Wójt Adam Pałys zwrócił się, aby uwzględnić  w stanowisku i dopisać skomunikowanie z nowoprojektowanym 

parkiem. 

Przewodniczący poinformował, że stanowisko to będzie załącznikiem do uchwały, która będzie przedłożona 

radnym na kolejnej sesji, w związku z czym proponuje przyjąć wniosek Wójta i przeprowadzić głosowanie nad 

całością. 

Poddane pod głosowanie  stanowisko Rady  Gminy w sprawie skomunikowania wschodniej i zachodniej części 

miejscowości Solec-Zdrój, z uwzględnieniem propozycji Wójta,  zostało przyjęte jednogłośnie, 13 oma głosami 

„za”, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się. 

 



                   Ad.10. W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrali: 

 

Wójt Adam Pałys: 

- Nawiązując do  uchwały w sprawie wzrostu opłat za odbiór odpadów komunalnych  wyjaśnił, że ponoszone 

koszty związane z odbiorem odpadów komunalnych winny się samofinansować. W chwili obecnej koszty 

odbioru odpadów przewyższają wpływy z tego tytułu, stąd też musiał wystąpić z propozycją podwyżki opłat 

ponoszonych przez mieszkańców.  

 

Radny Eryk Grabowski: 

- Ułatwić mieszkańcom  dostęp do archiwalnych wersji sesji poprzez umieszczenie na stronie Solca-Zdroju 

stosownej ikonki. 

- Informować  o terminach sesji mieszkańców sołectw. 

Wójt Adam Pałys wyjaśnił, że zarówno dostęp do retransmisji sesji jak i ogłoszenia o terminach sesji są 

prawidłowo realizowane. 

- Czy Chińczycy będą inwestować w naszej Gminie ? 

- Jakie są plany w stosunku do zasiedzianej przez Gminę działki w kierunku Zagórzan? 

 

Radny Grzegorz Lasak: 

- W szkole w Solcu-Zdroju planowany był remont toalet. Czy remont będzie przeprowadzony i kiedy? 

- Na jakim etapie jest realizacja zadania związanego z rewitalizacją miejscowości Solec-Zdrój? 

- Czy Wójt podejmuje jakieś  działania  mające na celu zabezpieczenie Gminy w wodę na wypadek jej 

niedoboru, np. rozważa przystąpienie do Związku „NIDA 2000” ewentualnie posiada inną koncepcję? 

- W imieniu stowarzyszenia Klub Seniorów zwraca się o wspieranie ich  działalności, pomoc ze strony 

pracowników oraz oddanie do wyłącznej dyspozycji pomieszczenia w GOK-u. 

- Dlaczego Urząd Gminy nie świadczy usług ksero? 

 

Radny Łukasz Madej: 

- Mieszkańcy nie zostali poinformowani o zmianie harmonogramu odbioru śmieci. 

- Plac zabaw przy szkole w Zborowie jest zamknięty z powodu uszkodzenia huśtawki. Kiedy ponownie zostanie 

udostępniony? 

 

Radny Jan Powroźnik: 

-  Przy okazji budowy drogi Piasek Mały – Żuków dokonać  poszerzenia jej szerokości. 

 

Radny Stanisław Żelazny: 

- Do ośrodka zdrowia,  od wczesnych godzin rannych ustawiają się kolejki. Można rozwiązać ten problem 

poprzez uświadamianie mieszkańców, że do lekarza mogą również rejestrować się telefonicznie. 

 

Radna Renata Domańska: 

- Przy drodze od szkoły w kierunku Zołczy,  gałęzie drzew  zasłaniają lampy i droga nie jest oświetlona. 

 

Radny Włodzimierz Grabda: 

- do powiatu: Poszerzyć drogę na Żuków. 

- do Wójta: Zrobić oświetlenie na drodze do Żukowa. 

 

Renata Domańska: 

- Usunąć drzewa przewrócone przez silny wiatr , znajdujące się na drodze powiatowej. 

 

Radny Eryk Grabowski: 

- Wiaty znajdujące się obok leśniczówki zagrażają bezpieczeństwu. 

- Czyją własnością będzie ścieżka edukacyjna? 

- Zorganizować spotkanie Komitetu Rewitalizacyjnego. Zaktualizować jego skład. 

 

Radny Grzegorz Lasak: 

- do powiatu: Na niebezpiecznym  zakręcie od Solca-Zdroju w kierunku Piasku Małego znajduje się mało 

widoczny przepust,  który należałoby  oznaczyć barierkami ochronnymi , te zaś oznakować odblaskami. 

 

Radny Stanisław Żelazny: 

- W dalszym ciągu nie doszło do poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu w Wełninie. Ustawione zostały żółte 

barierki, które tylko pogorszyły widoczność. 



 

Radny Paweł Patrzałek: 

- Poprawić oświetlenie przy siłowni za Basenami Mineralnymi. 

 

Sołtys Rafał Nega: 

- Zakrzaczenia ograniczają widoczność na drodze z Solca do Zielonek, na wysokości Włosnowic. 

 

Obrady Rady Gminy opuścił radny Paweł Fortuna.  Na sali pozostało 12-tu radnych. 

 

Sołtys Wiesław Sowiński: 

-  Wprowadzić książeczki ułatwiające mieszkańcom regulowanie należności za śmieci. 

 

Sołtys Ewa Kulik: 

-  Zrobić oświetlenie między Solcem a Zborowem oraz na ul. Sosnowej. 

- Dołożyć lampę przy boisku za szkołą.  

 

Wójt Gminy Adam Pałys: 

- Nie posiada żadnych informacji na temat inwestowania Chińczyków w naszej Gminie. 

- Postępowanie o zasiedzenie działki nie zostało jeszcze zakończone. 

- Zwróci się do Nadleśnictwa o poprawę wiat znajdujących się przy ścieżce edukacyjnej. 

- Toalety w szkole w Solcu są wyremontowane. W tym roku w wakacje,  będą wymieniane drzwi wejściowe do 

budynku i do pomieszczeń klasowych. 

- Jeden z mieszkańców złożył odwołanie w sprawie parametrów parkingu przed blokiem. Sprawa nie jest jeszcze 

zakończona co powoduje przeciąganie terminów realizacji I zadania rewitalizacji. 

- Ma na uwadze konieczność zapewnienia wody mieszkańcom całej  Gminy i  rozważa różne warianty, między 

innymi przystąpienie do  Związku „NIDA 2000”. 

- Klub Seniora będzie miał do dyspozycji pomieszczenie w GOK-u  a pracownicy będą pomagać w obsłudze 

administracyjnej, nie mogą natomiast prowadzić księgowości . 

- Gmina musiałaby założyć działalność gospodarczą, aby prowadzić usługi z zakresu kserowania . Niemniej 

jednak , na potrzeby mieszkańców kserowane są pojedyncze dokumenty. 

- Był już złożony wniosek do powiatu w  sprawie zabezpieczenia przepustu  przy drodze na Piasek  Mały. 

Będzie ponowiony. 

- Nowy harmonogram odbioru śmieci jest zamieszczony na stronie Solca. Sołtysi również  otrzymali stosowne 

informacje dla mieszkańców. 

- Huśtawka na placu zabaw w Zborowie będzie naprawiona a plac będzie czynny już na wiosnę. 

- Zwróci się do powiatu w sprawie poszerzenia drogi na Żuków.  

- Rozmawiał w sprawie wcześniejszego otwierania budynku ośrodka zdrowia ale dyrekcja nie wyraziła zgody. 

Będzie ogłoszenie o możliwości telefonicznej rejestracji. 

- Ponowi wniosek o poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu w Wełninie.  

- Wystąpi do powiatu i właścicieli działek o wyczyszczenie pasa drogowego przy drodze do Zołczy.  

- Było wystąpienie do Nadleśnictwa o przegląd i usunięcie drzew obumarłych przy drodze  Zborów – Piestrzec. 

- Z uwagi na duże rozproszenie zabudowy i wysokie koszty założenia oświetlenia przy drodze  Piasek Mały – 

Żuków, inwestycja ta nie jest możliwa z powodu braku środków w budżecie.   

- Poprawa oświetlenia siłowni nastąpi podczas rewitalizacji. 

- Zarośnięta głogami działka przy zakręcie w stronę Zielonek jest własnością prywatną. Wystąpi do właściciela o 

jej oczyszczenie. 

- Książeczki, na podstawie których mieszkańcy dokonywali opłat za śmieci zostały zlikwidowane , ponieważ 

generowały dodatkowe koszty.  

- Jest projekt na budowę oświetlenia ul. Sosnowej i drogi Solec-Zdrój – Zborów. Inwestycja będzie realizowana. 

- Nie będzie dowieszona lampa przy boisku  szkolnym w Zborowie. W dalszym ciągu trwają rozmowy na temat 

odstąpienia od  opłat za dzierżawę słupów. 

 

Radny Włodzimierz Grabda: 

- W Piasku Małym kanalizacja będzie prowadzona  w drodze. Może przy okazji tych prac dokonać poszerzenia 

drogi i zrobić ścieżkę rowerową. 

Z-ca Wójta Piotr Kalita: Sieć kanalizacyjna w Piasku będzie kładziona głównie w drodze , w związku z czym 

niszczona nawierzchnia będzie odbudowana. Nie ma natomiast możliwości  poszerzenia drogi.  

 

Radny powiatu Jerzy Kordos: 



- Z uwagi na brak środków finansowych na dodatkowe prace droga Piasek Mały – Żuków jest zaplanowana do 

budowy bez poszerzenia. 

- Zgłosi konieczność usunięcia połamanych drzew z pasa drogowego. 

- Na posiedzeniu zarządu powiatu przedstawi sprawę ustawienia barierek przy moście .  

 

Radny Włodzimierz Grabda: 

- Dokończyć budowę drogi z Piasku Małego w kierunku Solca-Zdroju i przy okazji zabezpieczyć most 

barierkami. 

 

Radny Eryk Grabowski: 

- Ponawia wniosek o oczyszczenie drogi prowadzącej do lasu w Wełninie. 

- Rzeka Rzoska , na długości od oczyszczalni do drogi Kraków – Sandomierz zarośnięta jest krzakami. Przy 

większych opadach może zalać grunty. 

- Barierki przy drodze na Włosnowice powinny być dodatkowe oznaczone odblaskami. 

- Jak zakończyła się sprawa dewastacji kasztanowców? 

 

Wójt Adam Pałys: 

- Będzie się starał, aby droga w Wełninie została oczyszczona jeszcze przed okresem lęgowym ptaków. 

- Właścicielem Rzoski są Wody Polskie. 

- Odblaski mogą być zakupione ze środków funduszu sołeckiego i zamontowane na barierkach. 

- Odpowiedź w sprawie kasztanowców będzie udzielona na piśmie. 

 

Dyrektor : 

- Czy będzie budowana podziemna linia energetyczna? 

- Kasztanowce zostały usunięte na podstawie wydanych decyzji. 

 

Komendant Komisariatu Policji  Janusz Gręda : 

- Zaapelował o noszenie elementów odblaskowych na ubraniach, zarówno przez pieszych jak i rowerzystów, 

zwłaszcza w terenie niezabudowanym. 

- Przestrzegać ludzi starszych o oszustach wyłudzających oszczędności na różne sposoby. 

- Zwracać uwagę na nietrzeźwych kierowców i odpowiednio reagować. 

 

Wójt Adam Pałys: 

- Mieszkańcy zgłaszają, że na ul. 1 Maja kierowcy często przekraczają dozwoloną prędkość oraz dopuszczalny 

tonaż. 

 

Komendant Janusz Gręda: 

- Policjanci reagują na takie zachowanie kierowców i wyciągają wobec nich konsekwencje. 

 

                         Ad.11. W związku z wyczerpaniem się porządku obrad Przewodniczący  Rady Gminy Paweł 

Patrzałek  dokonał zamknięcia XV  Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój. 

 

 

Protokołowała:                                                                                        Przewodniczący Rady  

 

Danuta Grabda                                                                                            Paweł Patrzałek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


