
PROTOKÓŁ Nr XXI/2020 

 

z XXI Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój, odbytej w dniu 25 września 2020 roku w budynku 

administracyjnym Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju, w godz. od 8:00 do 10:00. 

        

Ad.1. Otwarcia XXI 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 radnych Rady Gminy Solec-Zdrój, 

Wójta Gminy Adama Pałysa, Panią Skarbnik, Pana Sekretarza, pracowników Urzędu Gminy 

oraz Sołtysów. 

   

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

radnych. Obecnych jest 13 radnych, co stanowi quorum niezbędne do prowadzenia obrad 

Rady Gminy Solec-Zdrój oraz podejmowania prawomocnych uchwał. 

Radni nieobecni na Sesji: Marcin Oszywa oraz Grzegorz Lasak. 

 

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

przedstawia się następująco:  

1. Otwarcie  XXI  Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

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

4. Przyjęcie Protokołu z XX Sesji Rady Gminy. 

5. Złożenie do Przewodniczącego Rady Gminy pisemnych interpelacji i zapytań radnych. 

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

7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych 

8. Informacja Wójta Gminy Solec-Zdrój o złożonych oświadczeniach majątkowych 

9. Informacja o złożonych żądaniach wynikających z art. 37 ust. 8 ustawy o Planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym 

10.  Podjęcie uchwał: 

a/ uchwała w sprawie przyjęcia ,,Wieloletniego programu współpracy Gminy Solec-Zdrój  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 

lata 2021-2024” 

b/ uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowaniu tych odpadów 

c/ uchwała w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania 

Gmin wchodzących w skład aglomeracji Świniary, przy realizacji zadania polegającego  

na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Świniary 

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

11. Wolne wnioski i zapytania. 

12. Zakończenie obrad. 

 

Za przyjęciem proponowanego porządku XXI Sesji głosowało 13 radnych. 

 

 Ad.4. Nikt z obecnych radnych nie wniósł żadnych uwag do protokołu z XX Sesji 

Rady Gminy. Protokół został przyjęty.        

 

Ad.5. Interpelację złożył radny Pan Stanisław Żelazny.  

 

Ad.6. Wójt Adam Pałys przedstawił informacje z wykonania uchwał podjętych  

na XX Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój. Sprawozdania za okres między sesjami przedstawili: 

Sekretarz Artur Cygan z działalności Referatu Organizacyjnego, Promocji i Kultury, 



Skarbnik Zofia Kopeć z działalności Referatu Finansów, Pan Piotr Kalita z działalności 

Referatu Inwestycji, Rozwoju Gminy i Środowiska oraz Pani Izabela Kopeć-Ból  

z działalności Referatu Gospodarki Komunalnej. 

Informacje – w załączeniu. 

 

Na Sesję przybył radny Grzegorz Lasak. Przewodniczący Rady stwierdził, że obecnych jest 

14 radnych. 

 

Pytania i uwagi do przedłożonych informacji zgłosili: 

- Radny Eryk Grabowski zwrócił uwagę, że może to nie Zakład Energetyczny powinien się 

tłumaczyć za cudze błędy, tylko Echo Dnia, jeżeli to Echo Dnia podaje w artykule, że Solec-

Zdrój jest niewydolny energetycznie. 

 

Wójt Adam Pałys odpowiedział: tak ktoś powiedział w wywiadzie do Echo Dnia, czekamy 

na odpowiedź z PGE, czy dystrybucja na naszym terenie jest właściwa czy nie 

 

- Radny Stanisław Żelazny zapytał o światłowody: na naszym terenie jest to robione i nie 

wiemy kiedy i jaki termin, czy nie mamy żadnego wglądu do tego, co się u nas dzieje  

 

Pan Piotr Kalita odpowiedział: zostało wystosowane pismo w tej sprawie 

 

Padło pytanie: jaki termin zakończenia? 

 

Pan Piotr Kalita odpowiedział: generalnie termin zakończenia dla wszystkich środków 

dofinansowanych z Unii Europejskiej jest to 2022r., dla tej inwestycji prawdopodobnie 

również. 

 

Przewodniczący Paweł Patrzałek stwierdził, że Informacja została przyjęta. 

 

Ad.7. Przewodniczący Paweł Patrzałek przeczytał informację o złożonych 

oświadczeniach majątkowych  oraz Pismo od Wojewody Świętokrzyskiego.  

Informacja oraz Pismo w załączeniu. 

 

Ad.8. Wójt Adam Pałys przeczytał informację o złożonych oświadczeniach 

majątkowych. 

Informacja w załączeniu. 

 

 Ad.9. Pan Grzegorz Jabłoński odczytał Informację o złożonych żądaniach 

wynikających z art. 37 ust. 8 ustawy o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

 

Radny Grzegorz Lasak zauważył, że odnośnie planu zagospodarowania przestrzennego 

sołectwa Solec, na przestrzeni kilkunastu lat składano różne wnioski o zagospodarowanie 

przestrzeni za cmentarzem parafialnym w kierunku znaku Strażnik. Znajduje się tam ponad 

3–hektarowa działka bez możliwości zabudowy. Czy w tej sprawie jest jakiś postęp? 

 

Wójt Adam Pałys odpowiedział: na ten rok mamy w budżecie na zmianę planu 

zagospodarowania przestrzennego w Solcu kwotę 50 tys. zł, w Solcu należy zmienić na 

początek Studium, które nie dopuszcza pewnych rzeczy, a potem iść po kolei. Odpowiednie 

działania byłyby już podjęte, ale ze względu na covid zostały wstrzymane, ponieważ do 

końca nie wiadomo, jakie będą wpływy do budżetu.  

Radny Lasak dopytał, czy w przyszłości to będzie realizowane, wójt odpowiedział, że tak. 

 

Przewodniczący Paweł Patrzałek stwierdził, że Informacja została przyjęta. 

 



 Ad.10a/ Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek poinformował, że projekt uchwały 

w sprawie przyjęcia ,,Wieloletniego programu współpracy Gminy Solec-Zdrój  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 

lata 2021-2024” był omawiany na posiedzeniu komisji stałych i otrzymał ich rekomendacje. 

Następnie odczytał uchwałę. Nikt z obecnych nie zgłosił uwag pod jej adresem, w związku  

z czym poddał uchwałę pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 0 – 

przeciw, 0 – wstrzymujących się. 

Uchwała Nr XXI/125/2020 w sprawie przyjęcia ,,Wieloletniego programu współpracy 

Gminy Solec-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na lata 2021-2024” – w załączeniu. 

 

Ad. 10b/ Przewodniczący Paweł Patrzałek poinformował, że projekt uchwały  

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowaniu tych odpadów był szczegółowo omawiany na posiedzeniach komisji 

stałych Rady Gminy i otrzymał ich rekomendację.  

Radny Jan Powroźnik zapytał, jakie są kary za nieprawidłową segregację śmieci. 

Wójt Adam Pałys odpowiedział: 35 zł od osoby za miesiąc. 

Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie.  

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się. 

Uchwała Nr XXI/126/2020 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowaniu tych odpadów – w załączeniu. 

 

Ad. 10c/ Przewodniczący Paweł Patrzałek poinformował, że projekt uchwały  

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin 

wchodzących w skład aglomeracji Świniary, przy realizacji zadania polegającego  

na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Świniary był szczegółowo omawiany na 

posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy i otrzymał ich rekomendację. Nikt z radnych nie 

zgłosił uwag ani zastrzeżeń do przedłożonej uchwały. 

Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie.  

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się. 

Uchwała Nr XXI/127/2020 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego 

współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Świniary, przy realizacji zadania 

polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Świniary– w załączeniu. 

 

Ad. 10d/ Przewodniczący Paweł Patrzałek poinformował, że projekt uchwały  

w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2020 rok był szczegółowo omawiany na 

posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy i otrzymał ich rekomendację. Nikt z radnych nie 

zgłosił uwag ani zastrzeżeń do przedłożonej uchwały. 

Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie.  

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się. 

Uchwała Nr XXI/128/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2020 rok –  

w załączeniu. 

Ad.11. Wolne wnioski i zapytania: 

 

Przewodniczący Paweł Patrzałek odczytał Apel Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Busku-Zdroju dot. zbliżającego się sezonu grzewczego. 

Apel- w załączeniu. 

 

Radny Eryk Grabowski: 

- rabatka przy Gminnym Centrum Kultury w dniu odbioru ładnie wyglądała, a teraz nie ma 



po niej śladu; 

- co z przewiązką przez uzdrowisko?; 

- przekazuje prośbę mieszkańców Wełnina o zaproszenie Wójta na zebranie wiejskie  

w najbliższy poniedziałek o godz. 18:00 

 

Radny Grzegorz Lasak: 

- od kilkunastu miesięcy trwają rozmowy na temat zasobów wody pitnej na terenie gminy 

Solec-Zdrój, wójt podejmował działania w kierunku zdiagnozowania ilości i wydajności 

ujęć, które posiadamy, jak również w zakresie powrotu do Komunalnego Związku Nida 

2000. Czy już mamy zdiagnozowaną możliwość zwiększenia wydajności naszych ujęć wody 

pitnej? Jak wygląda sprawa ponownego przystąpienia do Komunalnego Związku Nida 2000? 

- prośba o poprawę sytuacji odnośnie oświetlenia wzdłuż chodnika do zalewu rekreacyjnego; 

- rodzice zgłaszają problem z utrudnionym dostępem do nauczycieli- prośba o sprawdzenie 

sytuacji; 

- mieszkańcy zgłaszają problem nocnych głośnych wyjazdów quadów i motocykli 

terenowych po lasach i drogach polnych- prośba o zgłoszenie sytuacji Komendantowi 

Policji; 

- odnośnie rozpoczynającej się rewitalizacji, czy istnieje możliwość wykorzystania 

zerwanego destruktu na drogach polnych, jeżeli nie, to czy można go sprzedać mieszkańcom 

na utwardzanie dróg wewnętrznych do posesji, w jaki sposób będzie wykorzystana zerwana 

kostka brukowa? 

 

Radny Marcin Nurek: 

- w związku z odbytą wizją lokalną na jednej z działek gminnych pomiędzy Zagajem 

Kikowskim a Kikowem, prośba o wstawienie znaków przy drodze Kików-Busko  

i stworzenie punktu widokowego na tej działce; 

- odnośnie wspomnianego już artykułu prasowego, prośba o wyciągnięcie od gazety lub 

osoby, która w tym artykule przekazała informacje w sposób nierzetelny, ewentualnych 

konsekwencji w postaci publikacji sprostowania; 

- w związku z jesienną pogodą, prośba o odblaski dla dzieci i szkół 

 

Radny Stanisław Żelazny: 

- prośba o możliwość zorganizowania pilotażowego przejazdu busa na trasie Solec-Świniary 

w okolicach godziny 10:00-11:00; 

- czy w miejscowości Ludwinów, na części drogi od drogi powiatowej do mostu jest 

możliwość położenia nawierzchni asfaltowej? 

- odnośnie wieży telekomunikacyjnej, jak obecnie przedstawia się cała procedura? 

 

Radny Eryk Grabowski: 

- czy odnośnie ścieżek spacerowych po lesie, są już podjęte jakieś działania? 

 

Radny Łukasz Madej: 

- prośba o zwiększenie częstotliwości zbierania śmieci z terenu parku w Zborowie; 

- prośba o postawienie kosza w okolicy Lewiatana 

 

Przewodniczący Paweł Patrzałek: 

- czy w związku z rewitalizacją, Zeork i gazownictwo wykonają prace w terminie, do 

których się zobowiązali, czy zostało wystosowane zapytanie o odpowiedź od tych 

instytucji?; 

- czy odnośnie przewiązki przez park, prowadzone były już jakieś rozmowy na ten temat?; 

- prośba o częstsze patrole policyjne w okolicach szkoły, szczególnie przed godz. 8:00,  

co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa 

 

 



Radny Jan Powroźnik: 

- prośba o interwencję w sprawie przywrócenia „normalnego” funkcjonowania ośrodka 

zdrowia 

 

Radny Włodzimierz Grabda: 

- problemy z zakrzaczeniem drogi z Piasku Małego do Koloni Zagajów 

 

Odpowiedzi na powyższe udzielił Wójt Adam Pałys: 

- uchybienia na rabatce przy Gminnym Centrum Kultury zostały zgłoszone do wykonawcy, 

zdmuchnięta przez wiatr kora oraz postrzępiona włóknina zostaną uzupełnione; 

- przewiązka przez teren uzdrowiska będzie realizowana w miarę możliwości budżetu;  

- postara się być na zebraniu wiejskim w Wełninie, jeżeli się nie uda, będzie wydelegowany 

pracownik Urzędu Gminy; 

- zasoby wody pitnej maleją, ujęcia w Sułkowicach i Kikowie w znacznym stopniu 

zmniejszyły swoją wydajność, w ramach zabezpieczenia dostaw wody opracowano projekt 

połączenia Włosnowic i Solca, żeby wody z Piestrzca doprowadzić również do Solca.  

Z ujęcia Groczków zasilany jest często Kików. Jeżeli chodzi o wodę z Nida 2000,  

to rozmowy cały czas trwają, Gmina deklaruje chęć wstąpienie do związku zgodnie  

ze statutem związku; 

- odnośnie oświetlenia do zbiornika rekreacyjnego, braki w oświetleniu zostały już 

uzupełnione, kable schowane, czekamy jeszcze tylko na jeden klosz do lampy, który jest już 

zamówiony; 

- jeżeli chodzi o dostęp rodziców do nauczycieli, to rodzic powinien zadzwonić do 

nauczyciela i umówić się na daną godzinę, wówczas może wejść, nie ma możliwości, żeby 

rodzic przychodził do szkoły bez umówienia się, ponieważ nauczyciel nie może zostawić 

dzieci bez opieki i wyjść, wójt zwróci uwagę dyrektorom, że taki bezpośredni kontakt też 

musi być; 

- problem nocnych wyjazdów quadów i motocykli zostanie zgłoszony; 

- destrukt i „stara” kostka mają być zagospodarowane przez wykonawcę- jest to w przetargu, 

gmina zastrzegła sobie część kostki z rozbiórki, która będzie zagospodarowana np. na 

poszczególne wsie; 

- oznaczenia pomiędzy Zagajem Kikowskim a Kikowem zostaną wprowadzone na wiosnę; 

- czekamy na odpowiedź z PGE i jeżeli będzie z niej wynikało, że nie grozi nam brak 

energii, to będziemy domagać się sprostowania; 

- jeżeli chodzi o bezpieczeństwo dzieci, ciągle są ponawiane apele o chodzenie  

w kamizelkach i opaskach odblaskowych, w tym roku na wiosnę dzieci dostały opaski  

w trzech kolorach z napisem Gmina Solec-Zdrój, zwrócimy się do dyrektorów  

o przypomnienie dzieciom, żeby je zakładały; 

- jeżeli chodzi o pilotażowy przejazd busa, tak, ale nie w tym roku, ponieważ przewozy 

autobusowe są tylko do końca tego roku. Będzie przygotowany wniosek, żeby od stycznia 

wprowadzić taki pilotażowy przejazd; 

- śmieci z Parku w Zborowie będą zabierane częściej; 

- jeżeli chodzi o kosz przy drodze koło Lewiatana, to obok jest PSZOK, z którego można 

korzystać nieodpłatnie, będzie prośba o częstsze przejazdy policji; 

- jeżeli chodzi o sieć gazową i elektryczną na bieżąco są prowadzone rozmowy  

z właścicielami sieci i pomimo trudności będziemy się starać, aby wszystkie sieci zostały 

przebudowane; 

-   będą podziękowania dla Policji za poranne pilnowanie porządku pod szkołami, zostanie 

wystosowana prośba o częstsze tego typu akcje; 

- rejestracja do lekarza jest tylko telefoniczna, jeżeli zachodzi konieczność wizyty, to taka 

wizyta się odbywa, jeżeli nie ma takiej konieczności, to jest teleporada. System funkcjonuje 

w ten sposób w całym kraju, NFZ i służby sanepidowskie ustaliły takie zasady, nie można 

nic w tym względzie nakazać; 

- zakrzaczenia zostaną usunięte; 



- odnośnie wieży telekomunikacyjnej, będzie robione nowe postępowanie, czas na 

odpowiedź jest do końca postępowania 

 

Radny Grzegorz Lasak: 

- jako dyrektor szpitala w Busku-Zdroju, poinformował o obecnej sytuacji szpitali związanej 

z epidemią koronawirusa; 

- odnośnie „złych” artykułów zgadza się ze stanowiskiem Radnego Marcina Nurka; 

- apeluje o zgodę pomiędzy przedsiębiorcami z terenu gminy i prosi wójta o prowadzenie 

rozmów w tej sprawie 

 

Wójt Adam Pałys: 

- rozmowy takie były już prowadzone i nadal będą podejmowane próby kolejnych rozmów 

 

Sekretarz Gminy Artur Cygan: 

- w związku z zamieszczonym na stornie internetowej gminy projektem „Pod biało-

czerwoną”, prośba o uczestnictwo w tym projekcie oraz o rozpowszechnienie informacji  

o nim; 

- w związku z tym, że nie każdy toleruje maseczki, jest możliwość przekazania dla Sołtysów 

i Radnych przyłbic 

 

Sołtys Zborowa: 

- na ulicy Sosnowej i Soleckiej będą załączane lampy, czy istnieje możliwość dostawienia 

jednego słupa na ulicy Wiklinowej 

 

Wójt Adam Pałys:  

- nie ma takiej możliwości w już realizowanym projekcie budowlanym 

 

Sołtys Żukowa: 

- podziękowania dla Referatu Gospodarki Komunalnej za wykoszenie dróg 

 

Radny Marcin Nurek: 

- podziękowania za rów za boiskiem, dzięki temu zejdzie woda i każdy będzie mógł 

uprzątnąć rów na swojej działce 

 

Wójt Adam Pałys:  

- odnośnie tego rowu do wszystkich poszło zawiadomienie i każdy mieszkaniec powinien to 

zrobić, Wody Polskie będą egzekwować. 

 

Przewodniczący Paweł Patrzałek: 

- teleporady stały się normą, zawsze można się dodzwonić, trzeba tylko zachować 

cierpliwość; 

- prośba do właścicieli ośrodka o założenie interkomu, by uniknąć kolejek pod budynkiem 

ośrodka w celu odebrania recepty, skierowania na zabiegi, itp. 

 

Ad.12. W związku z wyczerpaniem się porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy 

Paweł Patrzałek zakończył XXI Sesję Rady Gminy Solec-Zdrój. 

 

 

Protokołowała:                                                                                         Przewodniczący Rady 

 

Monika Dybał                                                                                                    Paweł Patrzałek 

 

 


