
                                          PROTOKÓŁ  Nr III/2018

z   III  Sesji  Rady  Gminy  Solec-Zdrój,  odbytej  w  dniu  5  grudnia  2018  roku  w budynku
administracyjnym Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju, w godz. od 8°° do 10.15.
  
                Ad.1.  Otwarcia III 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 .  
Pracownicy Urzędu Gminy obecni na Sesji: Skarbnik Gminy Zofia Kopeć,  kierownicy 
referatów Edyta Patrzałek, Izabela Kopeć-Ból,  Piotr Kalita , kierownik GOPS Stefania 
Bartnik.
               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 III Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku III Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.
4. Przyjęcie Protokołu z II Sesji Rady Gminy.
5. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na II 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  obniżenia  średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku 
rolnego na 2019 rok,
b/  uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości,
c/ uchwała w sprawie  ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych 
na terenie gminy Solec – Zdrój,
d/ uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w 
Gminie Solec-Zdrój, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawek 
opłat za korzystanie z nich,
e/ uchwała w sprawie zmiany budżetu na 2018 r.,
f/ uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków 
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gmin y 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  II Sesji Rady 
Gminy. Protokół uznany został za przyjęty .                                                                                 
                 Ad.5 . Wójt Adam Pałys  przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych 
na  II  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 Łukasz Madej:
-  Dlaczego  Gmina  nie  odwołała  się  od  otrzymanego  w  sierpniu  br.  zawiadomienia  o
pozwoleniu na budowę wieży telekomunikacyjnej w Zborowie  i jakie konkretne działania
podejmie obecnie Wójt w tej  sprawie ?
Radna Teresa Sowula:
- Położyć nawierzchnię asfaltową na drodze od kościoła w stronę szkoły w Kikowie.
Radny Paweł Koźbiał:
- Doprecyzować w Statucie sołectwa  przepisy  związane ze zwołaniem zebrania wiejskiego.
Radny Eryk Grabowski:
- Opracować jednolity wygląd tabliczek z numerami porządkowymi budynków , umieścić 
wzór  i wniosek o tabliczkę dla właścicieli budynków na stronie internetowej Urzędu Gminy.
- Starosta Buski  w 2014 roku wydał pozwolenie na budowę ciepłowni gazowej na potrzeby 
obiektów sanatoryjnych  Uzdrowiska w Solcu-Zdroju. Działka na której ma być posadowiona 
ciepłownia znajduje się w strefie A uzdrowiska, w której budowa tego typu obiektów jest 
zabroniona. Czy Wójt podejmie działania związane z zablokowaniem realizacji tej 
inwestycji?
Radny Grzegorz Lasak:
- Kiedy rozpoczną się prace związane z rewitalizacją miejscowości , które zadania będą 
wykonane w pierwszej kolejności i jaki jest szacunkowy koszt realizacji Programu 
rewitalizacji ?
- Jak i przez kogo będzie zagospodarowany  zbiornik retencyjno- rekreacyjny?
- Czy rozważane jest zmniejszenie uzdrowiskowej strefy C  i poszerzenie strefy A?
- Które drogi na terenie gminy Solec-Zdrój będą realizowane w 2019 roku?
- Na skrzyżowaniu dróg Sułkowice – Piasek Mały ustawić znak kierunkowy z oznaczeniem   
miejscowości Solec-Zdrój.
Radny Włodzimierz Grabda:
- Położyć masę bitumiczną na drodze Piasek Mały – Żuków i  na drodze od figurki do 
mieszkańców za przystankiem
- Wyasfaltować drogę do świetlicy w Piasku Małym.
Radny Paweł Fortuna:
- Zakupić drugi kontener na stadion sportowy w Solcu-Zdroju z przeznaczeniem na szatnię.
- Położyć destrukt na drodze Włosnowice – Nowa Wieś i  na drodze w Ludwinowie od drogi 
powiatowej do drewnianego mostu.
                     Ad.8a/  Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek odczytał projekt uchwały w 
sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 
2019 rok.
Nikt z radnych nie zgłosił uwag ani zastrzeżeń.
Przewodniczący poddał uchwałę  pod głosowanie.
Za przyjęciem głosowało 15 radnych,
przeciw  - 0 radnych,
wstrzymało się – 0 radnych
Uchwała Nr III/7/2018 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia 
wysokości podatku rolnego na 2019 rok – w załączeniu.
                    Ad.8b/  Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek odczytał projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości .
Nikt z radnych nie zgłosił uwag ani zastrzeżeń.
Przewodniczący poddał uchwałę  pod głosowanie.



Za przyjęciem głosowało 15 radnych,
przeciw  - 0 radnych,
wstrzymało się – 0 radnych
Uchwała Nr III/8/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od 
nieruchomości – w załączeniu.
                    Ad.8c/  Wójt Adam Pałys poinformował, że do projektu uchwały w sprawie 
wstępnej lokalizacji przystanków autobusowych  wprowadzono  przystanki zgłoszone na 
posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy. 
Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia 
wstępnej lokalizacji  nowych przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Solec-Zdrój. 
Radny Grzegorz Lasak zapytał, czy na zatoczce w Sułkowicach w kierunku Kikowa  zostanie 
postawiona wiata przystankowa?
Wójt Adam Pałys wyjaśnił, że wiata nie mieści się w pasie drogowym, musiałaby być 
postawiona na gruncie prywatnym.
Przewodniczący Paweł Patrzałek poddał powyższą uchwałę  pod głosowanie.
Za przyjęciem głosowało 15 radnych,
przeciw  - 0 radnych,
wstrzymało się – 0 radnych
Uchwała Nr III/9/2018  w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji  nowych przystanków 
komunikacyjnych na terenie gminy Solec-Zdrój – w załączeniu.
                    Ad.8d/  Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek odczytał projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Solec-
Zdrój, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawek opłat za 
korzystanie z nich .
Nikt z radnych nie zgłosił uwag ani zastrzeżeń.
Przewodniczący poddał uchwałę  pod głosowanie.
Za przyjęciem głosowało 15 radnych,
przeciw  - 0 radnych,
wstrzymało się – 0 radnych
Uchwała Nr III/10/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków 
komunikacyjnych w Gminie Solec-Zdrój, warunków i zasad korzystania z tych przystanków 
oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich  – w załączeniu.
                    Ad.8e/  Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek odczytał projekt uchwały w 
sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2018 rok .
Nikt z radnych nie zgłosił uwag ani zastrzeżeń.
Przewodniczący poddał uchwałę  pod głosowanie.
Za przyjęciem głosowało 15 radnych,
przeciw  - 0 radnych,
wstrzymało się – 0 radnych
Uchwała Nr III/11/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2018 rok – w 
załączeniu.
                    Ad.8f/  Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek odczytał projekt uchwały w 
sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży 
Pożarnych z terenu Gmin y Solec-Zdrój .
Nikt z radnych nie zgłosił uwag ani zastrzeżeń.
Przewodniczący poddał uchwałę  pod głosowanie.
Za przyjęciem głosowało 15 radnych,
przeciw  - 0 radnych,
wstrzymało się – 0 radnych
Uchwała Nr III/12/2018 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla 



członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gmin y Solec-Zdrój   – w załączeniu.
                   Ad.9. Na złożone przez radnych interpelacje i zapytania odpowiedzi udzielił Wójt 
Gminy Adam Pałys:
- Decyzja o pozwoleniu na budowę wieży telekomunikacyjnej w Zborowie skierowana była 
do referatu  finansowo-budżetowego Urzędu do celów podatkowych . Decyzja nie była 
skierowana do Wójta w taki sposób, aby mógł się od  niej odwołać jako strona.
Obecnie wystąpił do Wojewody Świętokrzyskiego o jej uchylenie z powodu niezgodności z 
planem miejscowego  zagospodarowania oraz negatywnego oddziaływania na fizjografię 
terenu w gminie uzdrowiskowej.
- Przygotowane są trzy zadania: droga w Kikowie, chodnik na ul. Polnej wraz z kanałem 
burzowym i ul. Janów w stronę Zborowa, które będą robione po przeprowadzeniu przetargu.
- Zmiany w statucie sołectwa uzgodnić z Sekretarzem Urzędu. 
- Jeżeli będzie taka wola mieszkańców to można wprowadzić jednakowe tabliczki z 
numerami porządkowymi budynków, natomiast egzekwowanie oznaczenia nieruchomości 
numerem należy do obowiązków policji.
- W odpowiedzi pisemnej poda szczegółowo działania podjęte przez Wójta w sprawie  
pozwolenia na budowę ciepłowni.
- Będzie szukał stosownych programów, aby pozyskać środki na budowę ścieżek rowerowych
w gminie.
- Są środki na rewitalizację miejscowości Solec-Zdrój. Do tej pory nie zostało rozstrzygnięte 
żadne postępowanie przetargowe. Do najbliższego poniedziałku jest termin składania ofert 
kolejnego przetargu.  
- Zalew rekreacyjny jest objęty rewitalizacją. W sezonie letnim będzie pod opieką Gminnego 
Centrum Kultury. 
- Opracowywany obecnie na kolejne 10 lat operat uzdrowiskowy przewiduje zmniejszenie 
strefy ochronnej C. Operat  znajduje się u ministra zdrowia w celu wydania opinii.
- Drogi gminne będą robione w zależności od tego jakie będą ogłoszone programy z funduszu
wsparcia  budowy dróg gminnych.
- Droga w Ludwinowie leży w części na gruntach prywatnych i w pierwszej kolejności 
powinna mieć uregulowaną własność.
Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek:
- Właściciel działki w Zborowie  wyraził zgodę na postawienie wieży telekomunikacyjnej a 
starostwo wydało pozwolenie zgodnie z przepisami. Obowiązujące prawo, w przypadku 
odmowy wydania zgody przewiduje kary finansowe. Kolejna wieża ma być postawiona 
pomiędzy Włosnowicami a  Zborowem .
- Budowa ścieżek rowerowych w gminie uzależniona jest od pozyskania środków 
finansowych.
- Remont drogi Piasek Mały – Żuków zostanie przeprowadzony jeżeli będą na to fundusze.
                          Ad.10. W wolnych wnioskach radnych i sołtysów głos zabrali:
Sołtys Stanisław Grochowski:
- Droga Solec-Zdrój – Piasek Mały wymaga remontu.
- Dostarczyć piach z solą na posypanie skrzyżowania  i zakrętów dróg.
Sołtys Krystyna Liwara:
- Wyremontować drogę z Zagórzan w kierunku Nowego Korczyna.
Sołtys Waldemar Korniłowicz:
- Konieczny jest remont chodnika przy ul. Partyzantów , Krakowskiej i za szkołą.
Sołtys Ewa Kulik:
- Przy drodze Zborów – Kików zrobić ścieżkę rowerową lub chodnik.
- Odbierać co miesiąc śmieci w Zborowie.
- Brak oświetlenia ulicznego na drodze Piestrzec – Zborów.



- Dostawić dwie lampy przy boisku w Zborowie.
Radny Grzegorz Lasak:
- Rozważyć  propozycję wprowadzenia innego systemu zimowego utrzymania dróg. Rolnicy 
posiadający odpowiedni sprzęt są chętni do wykonywania usług.  Gmina może zakupić pługi i
piaskarki i wydzierżawiać je chętnym do odśnieżania dróg.
- Wykupić tereny obok szkoły w kierunku Zborowa z przeznaczeniem na boisko i parking.
- Wiatę na przystanku w Sułkowicach postawić na gruncie prywatnym, po uprzednim 
uzgodnieniu  z właścicielem działki. 
Radny Marian Mastaliński:
- Nawiązując do poruszonego wcześniej tematu  nowopowstałej wieży w Zborowie uważa, że
w chwili obecnej mieszkańcy mogą jedynie podejmować działania zapobiegające 
powstawaniu dalszych masztów telekomunikacyjnych.
Radny Łukasz Madej:
- Obowiązujące przepisy pozwalają na budowę takich masztów, ponieważ wytwarzane 
promieniowanie elektromagnetyczne, zdaniem specjalistów, nie ma ujemnego wpływu na 
środowisko.
Radny Grzegorz Lasak:
- Gmina powinna rozmawiać z właścicielem działki, który  wcześniej musiał wyrazić zgodę 
na budowę masztu.
Radny Eryk Grabowski:
- Dlaczego w mpzp część Wełnina oznaczona jest jako tereny zalewowe?
- Niedawno wybudowana droga Klucz – Ludwinów już pęka. Podczas budowy należy 
zwracać uwagę na wykonanie .
- Wrócić do poprzedniej nazwy miejscowości „Zagorzany”.
- Przed przeprowadzeniem rewitalizacji  w Solcu-Zdroju ustalić granicę pomiędzy zalewem a 
uzdrowiskiem.
Radny Jan Powroźnik:
- Przy drodze Żuków – Piasek Mały rosnące sosny i brzozy  ograniczają przejezdność. 
Usunąć je.
Radny Eryk Grabowski:
- Bezpośrednio przy pasie drogowym na skrzyżowaniu w Wełninie posadzony jest żywopłot. 
Powinien być usunięty.
Przewodniczący Powiatu Andrzej Gądek:
- Zgłoszone nieprawidłowości na drodze w Żukowie i Wełninie zostaną sprawdzone.
- Droga Solec-Zdrój – Piasek Mały jest w dobrym stanie.
Wójt Gminy Adam Pałys:
- Opracowana jest dokumentacja na drogi gminne kwalifikujące się do modernizacji. Z chwilą
pojawienia się odpowiednich programów będą składane wnioski o dofinansowanie budowy. 
Każdy radny dostanie wykaz dróg gminnych.
- Gmina wraz z powiatem wytypuje  drogi , które  będą wspólnie realizowane.
- Dostarczenie do Piasku Małego piachu i soli należy ustalić z pracownikiem.
- Droga z Zagórzan w kierunku Nowego  Korczyna stanowi dawny „trakt królewski”. 
Wystosowany został wniosek do Wójta Gminy w Nowym Korczynie o wspólną budowę tej 
drogi.
- Remonty chodników w Solcu-Zdroju są sukcesywnie realizowane.
- Do szybkiego niszczenia dróg przyczynia się susza. Mogła ona być również  przyczyną 
pękania drogi Klucz – Ludwinów.
- Do chwili obecnej nie zostało zrealizowane zlecenie opracowania dokumentacji na 
oświetlenie uliczne. 
- System  odśnieżania dróg  przez rolników nie sprawdził się. Zakup sprzętu  byłby  celowy,  



gdyby prace te wykonywała Gmina.
Pan Andrzej Gądek uważa, że odśnieżanie dróg powiatowych wykonywane jest prawidłowo a
zlecenie tych usług mieszkańcom nie sprawdziło się.
- Wójt będzie rozmawiał z właścicielami działek na temat ich wykupu z przeznaczeniem pod 
boisko. W pierwszej kolejności musi być jednak naniesiona zmiana w mpzp,  pozwalająca na 
urządzenie na tym terenie boiska.
- Droga przez Sułkowice jest drogą powiatową. Możliwe jest posadowienie wiaty 
przystankowej w pasie drogowym ale po uprzednim jego poszerzeniu . Rozwiązanie  
problemu leży w gestii mieszkańców i powiatu.
- Nie były prowadzone żadne rozmowy z właścicielem działki w Zborowie na temat jego 
zgody na budowę masztu telekomunikacyjnego.
- Obowiązująca nazwa „Zagórzany” jest uwarunkowana historycznie i nie można jej zmienić.
- Tereny zalewowe zostały wykreślone z mpzp.
- Prowadzone jest postępowanie w sprawie ustalenia granic pomiędzy zalewem a 
uzdrowiskiem. W pierwszej kolejności musi być jednak ustalony przebieg rzeki Rzoski.
                       Ad.11. Wolne wnioski i zapytania:
Pan  K.:
- Zgłosił, aby objąć opieką socjalną mieszkańca, który włóczy się po uzdrowisku oraz trudni 
się żebractwem.
- W  chwili obecnej nie jest wiadomo czy powstanie  ciepłownia  w uzdrowisku i kiedy.
Odpowiadając Wójt Adam Pałys wyjaśnił, że mieszkaniec ów otrzymuje z GOPS artykuły 
żywnościowe. Poza tym posiada  budynek  mieszkalny , w którym może  mieszkać.
             Ad.12. W związku z wyczerpaniem się porządku obrad Przewodniczący  
Rady Gminy Paweł Patrzałek  dokonał zamknięcia III Sesji Rady Gminy Solec-
Zdrój.

Protokołowała:                                                                                Przewodniczący  Rady
Danuta Grabda                                                                                      Paweł Patrzałek
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