
                                          PROTOKÓŁ  Nr VII/2019 

 

z  VII Nadzwyczajnej  Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój, odbytej w dniu 26 kwietnia  2019 roku 

w budynku administracyjnym Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju, w godz. od 8°° do 8¹°. 

          

                Ad.1.  Otwarcia VII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój dokonał 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Patrzałek.  Przywitał obecnych  na Sesji radnych Rady 

Gminy Solec-Zdrój , z-cę wójta Piotra Kalitę , skarbnika gminy Zofię Kopeć,  sekretarza 

gminy Artura Cygana oraz pozostałych gości .   

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

radnych,  w sesji uczestniczy 11 radnych, co stanowi quorum  niezbędne do prowadzenia obrad 

Rady Gminy Solec-Zdrój  oraz podejmowania prawomocnych uchwał.  

Nieobecni radni: Domańska Renata, Mastaliński Marian, Nurek Marcin, Grzegorz Lasak. 

Lista obecności – w załączeniu. 

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

który przedstawia się następująco : 

1. Otwarcie VII Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

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

4. Przyjęcie Protokołu z VI Sesji Rady Gminy. 

5. Podjęcie uchwały: 

a/ zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od 

nieruchomości w drodze inkasa, ustanowienia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za 

inkaso. 

6. Wolne wnioski i zapytania. 

7. Zakończenie obrad. 

                 Ad.4. Nikt z obecnych nie wniósł żadnych uwag do protokołu z  VI Sesji Rady 

Gminy. Protokół uznany został za przyjęty .  

                Ad.5a/  Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek odczytał projekt uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od 

nieruchomości w drodze inkasa, ustanowienia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za 

inkaso.  

Nikt z radnych nie zgłosił uwag ani zastrzeżeń. 

Przewodniczący poddał uchwałę  pod głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr VII/34/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku 

rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, ustanowienia inkasentów i wysokości 

wynagrodzenia za inkaso – w załączeniu. 

                Ad.6. Przewodniczący Paweł Patrzałek przypomniał radnym o terminie złożenia 

oświadczeń majątkowych. 

Radny Jan Powroźnik: 

- Dlaczego budynki mieszkalne można budować w odległości nie mniejszej niż 20 m od 

drogi? Jest to zbyt duża odległość. 

Z-ca Wójta Piotr Kalita wyjaśnił, że odległości te uzależnione są od kategorii dróg i są 

określone przepisami ustawowymi. 

Do obrad  dołączył radny Grzegorz Lasak. Stan radnych biorących udział w Sesji wynosi 12 

radnych. 

Nikt z pozostałych radnych nie zabrał głosu. 

   Ad.7. W związku z wyczerpaniem się porządku obrad 

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Patrzałek  dokonał zamknięcia VII 

Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój. 



Protokołowała:                                                                           Przewodniczący Rady                                       

Danuta Grabda                                                                                 Paweł Patrzałek 

 

 

 

 

 


