
PROTOKÓŁ Nr XXV/2020 

 

z XXV Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój, odbytej w dniu 30 grudnia 2020 roku w budynku 

administracyjnym Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju, w godz. od 8:00 do 09:25. 

        

Ad.1. Otwarcia XXV Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój dokonał Przewodniczący Rady 

Gminy Paweł Patrzałek. Przywitał radnych Rady Gminy Solec-Zdrój oraz Wójta Gminy, z-

cę Wójta Gminy oraz Sekretarza Gminy. Poinformował zebranych, że przebieg Sesji Rady 

Gminy jest transmitowany i utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, 

zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.  

   

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

radnych. Obecnych jest 11 radnych, co stanowi quorum niezbędne do prowadzenia obrad 

Rady Gminy Solec-Zdrój oraz podejmowania prawomocnych uchwał. 

Radni nieobecni na Sesji: Grzegorz Lasak, Marcin Nurek, Marcin Oszywa oraz Teresa 

Sowula. 

Lista obecności w załączeniu. 

 

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

przedstawia się następująco:  

1. Otwarcie XXV Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

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

4. Przyjęcie Protokołu z XXIV Nadzwyczajnej 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.  Podjęcie uchwał: 

a/ uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie  

Solec - Zdrój na lata 2021 – 2023; 

b/ uchwała w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w roku 2021  

za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Gminę Solec-Zdrój; 

c/ uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata 

2020 – 2032; 

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

e/ uchwała w sprawie o zapewnieniu uruchomienia linii autobusowych o charakterze 

użyteczności publicznej na terenie gminy Solec-Zdrój w ramach „Funduszu rozwoju 

przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”; 

f/ uchwała w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na 

realizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w ramach 

„Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”; 

g/ uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Solec-Zdrój; 

h/ uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Świniary. 

8. Wolne wnioski i zapytania.  

9. Zakończenie obrad. 

 

W trakcie odczytywania porządku posiedzenia, przybył radny Grzegorz Lasak. 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, że w sesji uczestniczy 12 radnych. 

 

Za przyjęciem proponowanego porządku XXV Sesji Rady Gminy głosowało 12 radnych,  

0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się. 

 



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

Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy. Protokół został przyjęty.        

 

Ad.5. Interpelację złożył radny Włodzimierz Grabda. 

   

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

na XXIII Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój oraz XXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy 

Solec-Zdrój. Przedłożył również informacje z działalności Referatu Finansów i Referatu 

Gospodarki Komunalnej.  

Następnie, kierownicy przedłożyli informację z działalności Referatu 

Organizacyjnego, Promocji i Kultury oraz Referatu Inwestycji, Rozwoju Gminy  

i Środowiska. 

Kompletna Informacja z działalności Wójta Gminy między sesjami została 

zamieszczona na Panelu Radnego. 

Informacje – w załączeniu. 

 

 Ad. 7a/ Przewodniczący Paweł Patrzałek poinformował, że projekt uchwały  

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Solec - Zdrój  

na lata 2021 – 2023 był omawiany na posiedzeniu komisji stałych i otrzymał ich pozytywną 

rekomendację. Następnie odczytał uchwałę. Nikt z obecnych nie zgłosił uwag pod jej 

adresem, w związku z czym poddał uchwałę pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały 

głosowało 12 radnych, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się. 

Uchwała Nr XXV/141/2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania 

Rodziny w Gminie Solec - Zdrój na lata 2021 – 2023 – w załączeniu. 

 

 Ad. 7b/ Przewodniczący Paweł Patrzałek poinformował, że projekt uchwały  

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz 

ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w roku 2021 za kształcenie nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Solec-

Zdrój był szczegółowo omawiany na posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy i otrzymał 

ich pozytywną rekomendację. Następnie odczytał uchwałę. Nikt z obecnych nie zgłosił uwag 

pod jej adresem, w związku z czym poddał uchwałę pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały 

głosowało 12 radnych, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się. 

Uchwała Nr XXV/142/2020 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w roku 

2021 za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Gminę Solec-Zdrój – w załączeniu. 

 

 Ad. 7c/ Przewodniczący Paweł Patrzałek poinformował, że projekt uchwały  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata 2020 – 

2032 był szczegółowo omawiany na posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy i otrzymał 

ich pozytywną rekomendację. Następnie odczytał uchwałę. Nikt z obecnych nie zgłosił uwag 

pod jej adresem, w związku z czym poddał uchwałę pod głosowanie.  Za przyjęciem 

uchwały głosowało 12 radnych, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się. 

Uchwała Nr XXV/143/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Solec-Zdrój na lata 2020 – 2032 – w załączeniu. 

 

 Ad. 7d/ 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 pozytywną rekomendację. 

Następnie odczytał uchwałę.  

 

Radny Grzegorz Lasak zapytał, jak Wójt jako gospodarz Gminy ocenia pod kątem 

przychodów i wydatków mijający rok? 



Wójt odpowiedział, że ze względu na mniejsze wpływy do budżetu, część spraw bieżących 

nie mogła zostać zrealizowana, jednak na obecnie realizowane inwestycje środki są 

zapewnione. 

Gmina złożyła wnioski na trzeci nabór o wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego  

w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie.  Za przyjęciem uchwały głosowało 

12 radnych, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się. 

Uchwała Nr XXV/144/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2020 rok –  

w załączeniu. 

 

 Ad. 7e/ Przewodniczący Paweł Patrzałek poinformował, że projekt uchwały  

w sprawie o zapewnieniu uruchomienia linii autobusowych o charakterze użyteczności 

publicznej na terenie gminy Solec-Zdrój w ramach „Funduszu rozwoju przewozów 

autobusowych o charakterze użyteczności publicznej” był szczegółowo omawiany na 

posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy i otrzymał ich pozytywną rekomendację. 

Następnie odczytał uchwałę.  

 

Radny Łukasz Madej opuścił salę obrad. 

 

Nikt z obecnych nie zgłosił uwag pod adresem uchwały, w związku  

z czym Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie.  Za przyjęciem uchwały 

głosowało 11 radnych, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się. 

Uchwała Nr XXV/145/2020 w sprawie o zapewnieniu uruchomienia linii autobusowych  

o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Solec-Zdrój w ramach „Funduszu 

rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej” – w załączeniu. 

 

Na salę obrad powrócił radny Łukasz Madej. 

 

 Ad. 7f/ Przewodniczący Paweł Patrzałek poinformował, że projekt uchwały  

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację 

przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w ramach „Funduszu 

rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej” był szczegółowo 

omawiany na posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy i otrzymał ich pozytywną 

rekomendację. Następnie odczytał uchwałę. Nikt z obecnych nie zgłosił uwag pod jej 

adresem, w związku z czym poddał uchwałę pod głosowanie.  Za przyjęciem uchwały 

głosowało 12 radnych, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się. 

Uchwała Nr XXV/146/2020 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu 

własnego na realizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej  

w ramach „Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności 

publicznej”– w załączeniu. 

 

 Ad. 7g/ Przewodniczący Paweł Patrzałek poinformował, że projekt uchwały  

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Solec-Zdrój był szczegółowo 

omawiany na posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy i otrzymał ich pozytywną 

rekomendację. Następnie odczytał uchwałę. Nikt z obecnych nie zgłosił uwag pod jej 

adresem, w związku z czym poddał uchwałę pod głosowanie.  Za przyjęciem uchwały 

głosowało 12 radnych, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się. 

Uchwała Nr XXV/147/2020 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Solec-

Zdrój – w załączeniu. 

 

 Ad. 7h/ Przewodniczący Paweł Patrzałek poinformował, że projekt uchwały  

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Świniary był szczegółowo omawiany 

na posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy i otrzymał ich pozytywną rekomendację. 



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

czym poddał uchwałę pod głosowanie.  Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 0 – 

przeciw, 0 – wstrzymujących się. 

Uchwała Nr XXV/148/2020 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Świniary – 

w załączeniu. 

 

 Ad.8. Wolne wnioski i zapytania: 

 

Radny Eryk Grabowski: 

- prośba o dokładniejsze oznaczenie drogi objazdu w przypadku konieczności zamknięcia 

ulic; 

- na jakim etapie znajduje się rewitalizacja miejscowości; 

- czy posesje przylegające do rewitalizowanych ulic zostaną podłączone do kanalizacji 

burzowej. 

 

Wójt Gminy: 

- kanalizacja burzowa służy infrastrukturze drogowej, występujące ewentualne problemy są 

rozwiązywane na bieżąco. 

 

Radny Grzegorz Lasak: 

- zaapelował o rozważenie szczepień przeciw covid-19. 

 

Radny Paweł Patrzałek: 

- czy szpital w Busku-Zdroju nadal jest szpitalem jednoimiennym? 

 

Radny Grzegorz Lasak: 

- przybliżył zasady funkcjonowania szpitala od 1 stycznia 2021r. 

 

 Z-ca Wójta Gminy: 

- przedstawił szczegółowe postępy prac rewitalizacyjnych na terenie miejscowości Solec-

Zdrój obejmujących ulice: 1-go Maja, Cichą i Kościelną oraz postęp prac przy budowie 

parkingu przy budynku szkoły. 

 

Ad.9. W związku z wyczerpaniem się porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy 

Paweł Patrzałek zakończył XXV Sesję Rady Gminy Solec-Zdrój. 

 

 

 

 

Protokołowała:                                                                                         Przewodniczący Rady 

 

Monika Dybał                                                                                                    Paweł Patrzałek 

 

 


