
                                          PROTOKÓŁ  Nr IV/2018

z  IV Sesji  Rady Gminy Solec-Zdrój,  odbytej  w dniu  28 grudnia 2018 roku w budynku
administracyjnym Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju, w godz. od 8°° do 10.35.

         
                Ad.1.  Otwarcia IV 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 IV Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku IV Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.
4.  Złożenie  do  Przewodniczącego  Rady  Gminy  pisemnych  interpelacji  i  zapytań  przez
radnych.
5. Przyjęcie Protokołu z III Sesji Rady Gminy.
6. Informacja Wójta Gminy z działalności w  okresie między sesjami.
7. Podjęcie uchwał:
a/ uchwała w sprawie przyjęcia  „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2019 rok w Gminie Solec-Zdrój”,
b/ uchwała  w sprawie  diet dla radnych  Rady Gminy Solec-Zdrój oraz sołtysów,
c/ uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2018 rok,
d/ uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata 2019 – 
2032,
e/ uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2019 rok,
f/ uchwała  w  sprawie  ustanowienia  wieloletniego  programu  osłonowego  w  zakresie
dożywiania w Gminie Solec-Zdrój  ,,Posiłek w szkole i w domu ”na lata 2019-2023,
g/ uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania
z  pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i  w domu"
na lata 2019-2023,
h/ uchwała  zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  określenia  przystanków  komunikacyjnych  w
Gminie Solec-Zdrój, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki
opłat za korzystanie z nich,
i/  uchwała  w sprawie  zaciągnięcia  kredytu  na spłatę  wcześniej  zaciągniętych zobowiązań
budżetu Gminy,
j/  uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu
Gminy.
8.Wolne wnioski i zapytania.
9. Zakończenie obrad.
Powyższy porządek radni zatwierdzili jednogłośnie, bez uwag.



                 Ad.4. Zainteresowani radni złożyli do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne  
interpelacje.
                 Ad.5. Nikt z obecnych nie wniósł żadnych uwag do protokołu z  III Sesji Rady 
Gminy. Protokół uznany został za przyjęty .                                                                                 
                 Ad.6 . Wójt Adam Pałys  przedstawił informację z działalności za okres od 
5 do 28 grudnia 2018 r. 
Sprawozdanie - w załączeniu.         
                     Ad.7a/  Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek odczytał projekt uchwały w 
sprawie  przyjęcia  „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2019 rok w Gminie Solec-Zdrój” . Poinformował, że uchwała była 
omawiana na posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy i otrzymała ich rekomendację.
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 IV/13/2018 w sprawie  przyjęcia  „Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok w Gminie Solec-Zdrój – w 
załączeniu.
                    Ad.7b/  Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek poinformował, że   projekt 
uchwały  w sprawie diet dla radnych  Rady Gminy Solec-Zdrój oraz sołtysów  był omawiany 
na posiedzeniach komisji i otrzymał ich rekomendację. 
Przewodniczący odczytał powyższą uchwałę .
Zdaniem  radnego Grzegorza Lasaka dieta dla sołtysów jest zbyt niska w stosunku do pracy 
jaką wykonują. Biorąc zaś pod uwagę, że sołtys zbiera również podatek od osób prawnych, a 
nie  we wszystkich sołectwach są osoby prowadzące działalność gospodarczą, proponuje, aby 
w celu zrównoważenia wysokości pobieranych prowizji, sołtysi inkasowali wyłącznie 
podatek rolny, a osoby prawne wpłacały go bezpośrednio na konto Urzędu. 
Wójt Adam Pałys zobowiązał się rozważyć powyższą propozycję.  
Nikt z pozostałych  radnych nie zgłosił pytań ani uwag w związku z czym uchwała została 
poddana  pod głosowanie .
Za przyjęciem głosowało 15 radnych,
przeciw  - 0 radnych,
wstrzymało się – 0 radnych
Uchwała Nr IV/14/2018  w sprawie  diet dla radnych  Rady Gminy Solec-Zdrój oraz sołtysów
– w załączeniu.
                    Ad.7c/ Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek poinformował, że projekt uchwały 
w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2018 rok był omawiany na posiedzeniach 
komisji i otrzymał ich rekomendację a następnie odczytał  uchwałę. 
Radni nie zgłosili uwag.
 Przewodniczący poddał uchwałę  pod głosowanie.
Za przyjęciem głosowało 15 radnych,
przeciw  - 0 radnych,
wstrzymało się – 0 radnych
Uchwała Nr IV/15/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2018 rok – w 
załączeniu.

                    Ad.7d/  Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek poinformował, że projekt uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata 2019 – 2032 był 



omawiany na posiedzeniach komisji i otrzymał ich rekomendację. 
Następnie odczytał projekt uchwały . 
Radny Grzegorz Lasak zwrócił uwagę na odległy w czasie termin realizacji uchwały, tj. do  
2032 roku. Zwrócił się również o wyjaśnienie dlaczego w latach  2019 – 2021 następuje duży 
spadek dochodów majątkowych i dochodów od osób prawnych,  szybki wzrost  wydatków a 
później duży spadek. Niezrozumiały jest też sposób rozłożenia spłaty długu w tym okresie .
Odpowiedzi udzielił Wójt Adam Pałys wyjaśniając, że konstrukcja wieloletniej prognozy 
uzależniona jest od wielkości posiadanych środków:  znana jest wysokość środków unijnych 
do 2021 roku, nie wiadomo zaś jakie środki będą od 2022 r. Ta sama zasada dotyczy spłaty 
długu. Po pozyskaniu środków dług będzie spłacany i będzie malał.
 Nikt z pozostałych radnych nie zgłosił uwag ani zastrzeżeń.
Przewodniczący poddał uchwałę  pod głosowanie.
Za przyjęciem głosowało 14 radnych,
przeciw  - 0 radnych,
wstrzymało się – 1 radny
Uchwała Nr IV/16/2018 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na 
lata 2019 – 2032 – w załączeniu.
                    Ad.7e/  Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek poinformował, że projekt uchwały
w sprawie budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2019 rok był omawiany na posiedzeniach komisji i 
otrzymał ich rekomendację.
Odczytał projekt uchwały.
Radny Grzegorz Lasak zwrócił się o bliższe przedstawienie zał. Nr 3 do uchwały: Limity 
wydatków na wieloletnie zadania oraz   zał. Nr 4: Zadania roczne. 
Wójt Adam Pałys wyjaśnił, że:
-  w ramach poszerzenia oferty kulturalnej dla mieszkańców i turystów rozbudowywany jest 
budynek GCK,
- przy szkole w Solcu-Zdroju powstanie sala widowiskowa,
- w Zborowie powstanie park,
- zakupiona została scena z nagłośnieniem,
- przed zakupem nieruchomości z przeznaczeniem na obiekty użyteczności publicznej należy 
dokonać zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
- za 36 tys. zł zostaną wykupione grunty na poszerzenie dróg.
Nikt pozostałych  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 IV/17/2018 w sprawie uchwalenia  budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2019 rok – w 
załączeniu.
                    Ad.7f/  Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek poinformował, że projekt uchwały
w  sprawie  ustanowienia  wieloletniego  programu  osłonowego  w  zakresie  dożywiania  w
Gminie Solec-Zdrój  ,,Posiłek w szkole i w domu ”na lata 2019-2023,
był omawiany na posiedzeniach komisji i otrzymał ich rekomendację.  Następnie odczytał 
uchwałę. 
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 IV/18/2018 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w 



zakresie dożywiania w Gminie Solec-Zdrój  ,,Posiłek w szkole i w domu ”na lata 2019-2023   
– w załączeniu.
                    Ad.7g/ Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek poinformował, że projekt uchwały 
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z  pomocy 
społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i  w domu" na lata 
2019-2023 był omawiany na posiedzeniach komisji i otrzymał ich rekomendację. Następnie 
odczytał uchwałę. 
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 IV/19/2018 w sprawie w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 
uprawniającego do korzystania z  pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym 
programem "Posiłek w szkole i  w domu" na lata 2019-2023    – w załączeniu.
                    Ad.7h/ Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek poinformował, że projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Solec-
Zdrój, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłat za 
korzystanie z nich był omawiany na posiedzeniach komisji i otrzymał ich rekomendację. 
Następnie odczytał uchwałę. 
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 IV/20/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków 
komunikacyjnych w Gminie Solec-Zdrój, warunków i zasad korzystania z tych przystanków 
oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z nich  – w załączeniu.
                        Ad.7i/ Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek poinformował, że projekt 
uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 
budżetu Gminy był omawiany na posiedzeniach komisji i otrzymał ich rekomendację. 
Następnie odczytał uchwałę. 
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 IV/21/2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań budżetu Gminy  – w załączeniu.
                 Ad.7j/ Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek poinformował, że projekt uchwały w
sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy.
był omawiany na posiedzeniach komisji i otrzymał ich rekomendację. Następnie odczytał 
uchwałę. 
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  IV/22/2018  w  sprawie  zaciągnięcia  kredytu  na  finansowanie  planowanego
deficytu budżetu Gminy  – w załączeniu.



                   Ad.8. W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrali:
Radny Eryk Grabowski:
- Mieszkańcy zgłaszają  zastrzeżenia do funkcjonowania miejscowego ośrodka zdrowia, są 
trudności w zarejestrowaniu się do lekarza i w uzyskaniu skierowania na badania. Dziecko z 
40-stopniową gorączką nie zostało przyjęte w przychodni, gdyż jeden z lekarzy wyczerpał 
dzienny limit przyjęć pacjentów a drugi był na wizycie domowej w godzinach przyjęć mimo, 
iż  wizyty domowe planowane są po południu. W innym ośrodku dziecko zostało przyjęte bez
problemu.
- Wnioskuje o dowieszenie lampy w Wełninie na Babińcu.
Radny Grzegorz Lasak:
- Czy planowana jest termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia i kiedy?
- Na złożoną interpelację dotyczącą urządzenia parku publicznego oczekuje od Wójta 
konkretnej odpowiedzi. Z otrzymanej obecnie wynika, że pod park jest przeznaczona działka, 
którą zajmują baseny mineralne.
- Takie nieruchomości jak hotel przy urzędzie gminy, stare kino, remiza OSP zostały 
sprzedane pod pewnymi warunkami. Zarówno nabywca hotelu jak i starego kina wywiązują 
się z podjętych zobowiązań, natomiast budynek remizy został przez Gminę odkupiony, jednak
bez działki. Co stało się z działką i jakie są koszty sprzedaży i ponownego zakupu budynku?
- Co z będącym w trakcie budowy obiektem w kierunku Zielonek, pod który gmina 
przekształciła grunty w tereny budowlane?  Czy Gmina w jakiś sposób zabezpieczyła się na 
wypadek niezrealizowania  zadania przez inwestora?
- Na jakim etapie jest inwentaryzacja gminnego zasobu nieruchomości?
- Sąd konkursowy dokonał oceny prac dotyczących rewitalizacji miejscowości Solec-Zdrój. 
Jaki jest skład komisji oceniającej i dlaczego w ocenie projektów nie brali udziału członkowie
Komitetu rewitalizacyjnego?
- Czy przepust na zakręcie drogi Solec-Zdrój – Piasek Mały będzie modernizowany i 
zabezpieczony? Miało tu miejsce wiele wypadków.
- Po usunięciu awarii wodociągu przepłukiwać powstałe podczas prac zanieczyszczenia w 
rurach.
Radny Eryk Grabowski:
- Uaktywnić działalność Komitetu rewitalizacyjnego, zapoznać wszystkich z wynikami 
konkursu  na projekt architektoniczny.
Radny Jan Powroźnik:
- Zrobić w asfalcie drogę Żuków – Kików.
- Przekształcić drogę Żuków – Solec-Zdrój z polnej w gminną i zrobić ją w asfalcie.
- Po doprowadzeniu wody do posesji w Żukowie zrobić w asfalcie drogę.
Radny Włodzimierz Grabda:
- W pierwszej kolejności zrobić w asfalcie drogi do posesji, później zająć się drogami 
polnymi.
Radny Stanisław Żelazny:
- Czy przy ośrodku zdrowia będzie zrobiony dwustronny wyjazd?
- Uważa, że diety dla sołtysów powinny być wyższe.
- Czy powiat zabezpieczył środki na budowę drogi w Świniarach?
Radny Eryk Grabowski:
- W sprawach prowizji od podatków niech wypowiedzą się sołtysi.
Radny Paweł Patrzałek:
- Przeprowadzić akcję edukacyjną wśród mieszkańców   dotyczącą prawidłowego palenia w 
piecach.
- Wyremontować chodnik przy ul. Kościuszki i  1 Maja.
Radny Eryk Grabowski zaproponował przeprowadzenie kontroli jakości opału składowanego 



do sprzedaży.
Sołtys Ewa Kulik:
- Podwyższyć diety lub prowizję od inkasowania podatków.
Sołtys Wiesław Sowiński:
- Dlaczego sołtysi nie mogą inkasować zaległych  podatków ?
Sołtys Czesław Zeliasz:
- Zająć się drogą Piestrzec – Magierów oraz wyremontować drogę Ściegna – Świniary.
Mieszkanka wsi Wełnin poruszyła sprawę nieprawidłowości w działaniach miejscowego 
ośrodka zdrowia. 
Sekretarz Artur Cygan zwrócił się do obecnych o rozpropagowanie wśród mieszkańców 
informacji o mającym się odbyć kursie nauki obsługi komputera. 
Odpowiedzi na zgłoszone powyżej wnioski i zapytania udzielił Wójt Adam Pałys:
- Ośrodek zdrowia jest dzierżawiony przez lekarza posiadającego kontrakt z NFZ. Wszelkie 
nieprawidłowości należy zgłaszać do rzecznika praw pacjenta. 
- Rozezna sprawę wydawania skierowań na badania.
- Nie ma uprawnień do kontroli opału na składach, do tego są powołane odpowiednie 
instytucje.
 - Zawieszenie dodatkowej lampy na słupie wymaga zgody zakładu energetycznego.
- Posiedzenie Komitetu rewitalizacyjnego zostanie zwołane, jeżeli jest takie zapotrzebowanie.
Natomiast konkurs architektoniczny musiał oceniać Sąd konkursowy. Ustawa o 
zamówieniach publicznych , w celu oceny prac konkursowych, wymaga powołania takiego 
organu.
- W ramach programu rewitalizacji przewidziana jest budowa miejsc parkingowych  w Solcu-
Zdroju.
- Jeżeli będzie taka  możliwość to park publiczny będzie urządzony na większej powierzchni. 
- Budynek remizy sprzedany był bardzo dawno. Po stwierdzeniu potrzeby zwiększenia 
powierzchni GCK budynek został odkupiony wraz z czterometrowym pasem gruntów wokół 
budynku za ok. 100 tys. zł.. Były właściciel przy zakupie nie miał stawianych żadnych 
warunków.
- Teren w kierunku Zielonek był przeznaczony pod taką inwestycję, jaka  powstaje. Grunty 
zostały przekształcone pod potrzeby spółki, spółka zaś nie miała stawianych żadnych 
warunków .
- Gminny zasób nieruchomości znajduje się w całości w księgach wieczystych.
- Zawnioskuje  do starostwa o barierki na zakręcie  na drodze Solec-Zdrój – Piasek Mały.
- Po usunięciu awarii rury są zawsze płukane a próbki wody pobierane są do badania.
- Powstał fundusz budowy dróg gminnych, ale nie ukazały się jeszcze przepisy wykonawcze 
do ustawy i nie wiadomo na jakich zasadach będzie przebiegała jego realizacja. 
- Budynek w którym mieści się ośrodek zdrowia jest ciepły,  ma wyremontowany dach. 
Planowany jest montaż windy , zaś cały budynek  wymaga zrobienia elewacji.
- Powiat ma zabezpieczone środki na drogę w Świniarach. 
- Spotka się z sołtysami w sprawie prowizji od zebranego podatku.
- Dobrym rozwiązaniem jest edukacja  mieszkańców poprzez ulotki czy krótkie filmy 
instruktażowe dotyczące palenia w piecach . Postara się o umieszczenie na stronie 
internetowej gminy odpowiednich materiałów. Na budynku administracyjnym Urzędu 
znajduje się urządzenie monitorujące zapylenie powietrza. Na stronie internetowej Solca-
Zdroju zostanie udostępniona aplikacja i będzie można sprawdzić stan zanieczyszczenia 
powietrza.
- Chodnik będzie wyremontowany .
- Na inkasowanie przez sołtysów podatków zaległych  nie pozwalają przepisy .
Skarbnik Zofia Kopeć dodała, że jeżeli podatek został odroczony przez Wójta na wniosek 



podatnika, wówczas sołtys może go pobrać.
 Zdaniem Pana  K. , każdy podmiot prowadzący sprzedaż opału powinien posiadać certyfikat. 
Pan Grzegorz Lasak poinformował zebranych o realizowanych przez szpital w Busku-Zdroju 
darmowych badaniach mających na celu wykrycie raka jelita grubego.
Wyjaśnił również, że nocna świąteczna opieka działa od godz. 18 do rana, chore dzieci 
natomiast powinny zgłaszać się do izby przyjęć w szpitalu. Wyjaśnił również zasady 
finansowania podstawowej opieki zdrowotnej.
             Ad.9. W związku z wyczerpaniem się porządku obrad Przewodniczący  
Rady Gminy Paweł Patrzałek  dokonał zamknięcia IV Sesji Rady Gminy Solec-
Zdrój.

Protokołowała:                                                                                Przewodniczący  Rady
Danuta Grabda                                                                                      Paweł Patrzałek
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