
                                           PROTOKÓŁ  Nr XIII/2019 

 

z  XIII Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój, odbytej w dniu 3 grudnia  2019 roku w budynku 

administracyjnym Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju, w godz. od 8°° do 11.15. 

 

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

Gminy Paweł Patrzałek.  Przywitał obecnych  na Sesji radnych Rady Gminy Solec-Zdrój , 

Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Gądka, Skarbnika Gminy Zofię Kopeć,  

Sekretarza Gminy Artura Cygana,  sołtysów, pracowników Urzędu Gminy  oraz pozostałych 

gości .   

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

radnych,  w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi quorum  niezbędne do prowadzenia obrad 

Rady Gminy Solec-Zdrój  oraz podejmowania prawomocnych uchwał.  

Radni nieobecni na Sesji: Teresa Sowula. 

Lista obecności – w załączeniu. 

 

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

który przedstawia się następująco : 

1. Otwarcie XIII Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

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

4. Złożenie do Przewodniczącego Rady Gminy pisemnych interpelacji i zapytań przez 

radnych. 

5. Przyjęcie Protokołu z XII  Sesji Rady Gminy. 

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

7. Podjęcie uchwał: 

a/w sprawie opłaty uzdrowiskowej w miejscowości Solec-Zdrój   

b/  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok 

c/ w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości   

d/ w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 

2020 rok   

e/ w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy 

Solec-Zdrój instrumentem płatniczym   

f/  w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/13/2018 Rady Gminy Solec – Zdrój z dnia 28 grudnia 

2018 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2019 rok w Gminie Solec – Zdrój”  

g/ w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2032   

h/ w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2019 rok   

i/ w sprawie  przyjęcia statutów sołectw Gminy Solec-Zdrój  

j/ w sprawie uzgodnienia odstępstw od zakazów dla użytku ekologicznego 

k/ zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego dróg gminnych na terenie gminy Solec-Zdrój 

l/ w sprawie   Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Solec-Zdrój 

ł/ w sprawie przyjęcia  „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Solec-Zdrój w 2019 roku” 

m/ w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. "Program rehabilitacji leczniczej 

mieszkańców Gminy Solec-Zdrój na lata 2020 – 2021" 

8. Wolne wnioski i zapytania. 

9. Zakończenie obrad. 

 



Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek poddał proponowany porządek pod głosowanie 

radnych. 

Za jego przyjęciem głosowało 14 radnych. 

 

                Ad.4. Pisemne  interpelacje do Przewodniczącego Rady złożyli następujący radni: 

Stanisław Żelazny,  Paweł Patrzałek . Przewodniczący Paweł Patrzałek poinformował, że  w 

okresie między sesjami interpelację złożył radny Paweł Patrzałek. 

 

                Ad.5. Nikt z obecnych nie wniósł żadnych uwag do protokołu z  XII Sesji Rady 

Gminy. Protokół uznany został jednogłośnie za przyjęty .        

 

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

na XII Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 28 listopada 2019 r. oraz informację z działalności 

referatu Inwestycji , Rozwoju Gminy i Środowiska, natomiast sprawozdanie z działalności 

Wójta Gminy za okres między sesjami przedłożyli kierownicy poszczególnych referatów. 

Informacje – w załączeniu. 

 Radny Grzegorz Lasak: 

- Na jakim etapie są rozmowy z Nadleśnictwem w sprawie utworzenia ścieżek edukacyjnych? 

- Wyjaśnić, czy nowa cena wody w wys. 4.20 zł,  pobieranej przez Gminę Solec-Zdrój z 

ujęcia NIDY 2000, nie zawiera kosztów remontu sieci wodociągowej. 

- Czy stary budynek GCK będzie dostosowany wyglądem do nowego budynku ? 

Wójt Adam Pałys wyjaśnił: 

- Jest wstępne porozumienie z Nadleśnictwem w sprawie budowy ścieżek edukacyjnych. 

- „NIDA 2000” przedłożyła aneks do umowy z nową ceną za pobieraną przez Gminę wodę. 

Dodał, że Gmina Solec-Zdrój jest w sporze z NIDĄ 2000 w sprawie zwrotu na rzecz naszej 

Gminy kwoty ponad 2 mln zł. 

- Oba budynki GCK będą do siebie dopasowane zarówno architektonicznie jak i 

kolorystycznie. 

 

                 Ad. 7a/ Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek poinformował, że radni otrzymali 

projekt uchwały w sprawie  opłaty uzdrowiskowej w miejscowości Solec-Zdrój . Projekt był 

również szczegółowo  omawiany na posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy i otrzymał 

ich rekomendację. Następnie odczytał projekt uchwały. 

Nikt z radnych nie zgłosił uwag ani zastrzeżeń do przedłożonej uchwały. 

Przewodniczący poddał uchwałę  pod głosowanie. 

Za przyjęciem głosowało 10 radnych, 

przeciw  - 0 radnych, 

wstrzymało się – 4 radnych 

Uchwała Nr XIII/64/2019 w sprawie opłaty uzdrowiskowej w miejscowości Solec-Zdrój  – w 

załączeniu. 

 

                 Ad. 7b/ Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek poinformował, że radni otrzymali 

projekt uchwały w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

na 2020 rok . Projekt był również szczegółowo  omawiany na posiedzeniach komisji stałych 

Rady Gminy i otrzymał ich rekomendację. Następnie odczytał projekt uchwały. 

Radny Grzegorz  Lasak zaproponował, aby w trakcie roku budżetowego rozważyć możliwość 

obniżenia stawek  podatku od środków transportowych do takiej wysokości, która będzie 

zachęcała podmioty gospodarcze  do płacenia go w naszej Gminie. 

Przewodniczący poddał uchwałę  pod głosowanie. 

Za przyjęciem głosowało 14 radnych, 



przeciw  - 0 radnych, 

wstrzymało się – 0 radnych 

Uchwała Nr XIII/65/2019 w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

środków transportowych na 2020 rok – w załączeniu. 

 

                 Ad. 7c/ Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek poinformował, że radni otrzymali 

projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości  . Projekt był 

również szczegółowo  omawiany na posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy i otrzymał 

ich rekomendację. Następnie odczytał projekt uchwały. 

Nikt z radnych nie zgłosił uwag ani zastrzeżeń do przedłożonej uchwały. 

Przewodniczący poddał uchwałę  pod głosowanie. 

Za przyjęciem głosowało 14 radnych, 

przeciw  - 0 radnych, 

wstrzymało się – 0 radnych 

Uchwała Nr XIII/66/2019 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości   – w 

załączeniu. 

 

                 Ad. 7d/ Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek poinformował, że radni otrzymali 

projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości 

podatku rolnego na 2020 rok. Projekt był również szczegółowo  omawiany na posiedzeniach 

komisji stałych Rady Gminy i otrzymał ich rekomendację. Następnie odczytał projekt 

uchwały. 

Nikt z radnych nie zgłosił uwag ani zastrzeżeń do przedłożonej uchwały. 

Przewodniczący poddał uchwałę  pod głosowanie. 

Za przyjęciem głosowało 13 radnych, 

przeciw  - 1 radnych, 

wstrzymało się – 0 radnych 

Uchwała Nr XIII/67/2019 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia 

wysokości podatku rolnego na 2020 rok   – w załączeniu. 

 

                 Ad. 7e/ Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek poinformował, że radni otrzymali 

projekt uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody 

budżetu Gminy Solec-Zdrój instrumentem płatniczym . Projekt był również szczegółowo  

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

Następnie odczytał projekt uchwały. 

Nikt z radnych nie zgłosił uwag ani zastrzeżeń do przedłożonej uchwały. 

Przewodniczący poddał uchwałę  pod głosowanie. 

Za przyjęciem głosowało 14 radnych, 

przeciw  - 0 radnych, 

wstrzymało się – 0 radnych 

Uchwała Nr XIII/68/2019 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących 

dochody budżetu Gminy Solec-Zdrój instrumentem płatniczym   – w załączeniu. 

 

                 Ad. 7f/ Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek poinformował, że radni otrzymali 

projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/13/2018 Rady Gminy Solec – Zdrój z dnia 

28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2019 rok w Gminie Solec – Zdrój” . Projekt był również 

szczegółowo  omawiany na posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy i otrzymał ich 

rekomendację. Następnie odczytał projekt uchwały. 

Nikt z radnych nie zgłosił uwag ani zastrzeżeń do przedłożonej uchwały. 



Przewodniczący poddał uchwałę  pod głosowanie. 

Za przyjęciem głosowało 14 radnych, 

przeciw  - 0 radnych, 

wstrzymało się – 0 radnych 

Uchwała Nr XIII/69/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/13/2018 Rady Gminy Solec – 

Zdrój z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok w Gminie Solec – Zdrój”  – w 

załączeniu. 

 

                 Ad. 7g/ Skarbnik Gminy Zofia Kopeć poinformowała o otrzymanym od Wojewody 

zawiadomieniu o zwiększeniu dotacji  i  zawiadomieniu z Ministerstwa Finansów o 

zwiększeniu  subwencji  , które miały wpływ na zapisy przedłożonych uchwał w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej i  budżetu gminy na 2019 r. oraz omówiła wprowadzone 

zmiany.  

Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek odczytał projekt uchwały w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2032 . 

Radny Jan Powroźnik zwrócił uwagę, że kończy się już rok budżetowy a w przedłożonym 

projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej nie ma zaplanowanych 

środków na drogi . 

Wójt Adam Pałys odpowiedział, że będzie przedłożony Radzie projekt budżetu na 2020 r. 

Poza tym proponuje spotkanie z radnymi, aby wspólnie dokonać wyboru dróg  oraz ustalić 

kolejność ich realizacji. 

Przewodniczący poddał uchwałę  pod głosowanie. 

Za przyjęciem głosowało 11 radnych, 

przeciw  - 0 radnych, 

wstrzymało się – 3 radnych 

Uchwała Nr XIII/70/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2032   

 – w załączeniu. 

 

                 Ad. 7h/ Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek poinformował, że radni otrzymali 

projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2019 rok  . Projekt był 

również szczegółowo  omawiany na posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy i otrzymał 

ich rekomendację. Następnie odczytał projekt uchwały. 

Nikt z radnych nie zgłosił uwag ani zastrzeżeń do przedłożonej uchwały. 

Przewodniczący poddał uchwałę  pod głosowanie. 

Za przyjęciem głosowało 12 radnych, 

przeciw  - 0 radnych, 

wstrzymało się – 2 radnych 

Uchwała Nr XIII/71/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2019 rok   – w 

załączeniu. 

 

                 Ad. 7i/ Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek poinformował, że radni otrzymali 

projekt uchwały w sprawie przyjęcia statutów sołectw Gminy Solec-Zdrój . Projekt był 

również szczegółowo  omawiany na posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy i otrzymał 

ich rekomendację. Następnie odczytał projekt uchwały. 

Nikt z radnych nie zgłosił uwag ani zastrzeżeń do przedłożonej uchwały. 

Przewodniczący poddał uchwałę  pod głosowanie. 

Za przyjęciem głosowało 14 radnych, 

przeciw  - 0 radnych, 

wstrzymało się – 0 radnych 



Uchwała Nr XIII/72/2019 w sprawie przyjęcia statutów sołectw Gminy Solec-Zdrój  – w 

załączeniu. 

 

                   Ad. 7j/ Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek poinformował, że radni otrzymali 

projekt uchwały w sprawie uzgodnienia odstępstw od zakazów dla użytku ekologicznego. 

Projekt był również szczegółowo  omawiany na posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy i 

otrzymał ich rekomendację. Następnie odczytał projekt uchwały. 

Nikt z radnych nie zgłosił uwag ani zastrzeżeń do przedłożonej uchwały. 

Przewodniczący poddał uchwałę  pod głosowanie. 

Za przyjęciem głosowało 14 radnych, 

przeciw  - 0 radnych, 

wstrzymało się – 0 radnych 

Uchwała Nr XIII/73/2019 w sprawie uzgodnienia odstępstw od zakazów dla użytku 

ekologicznego 

 – w załączeniu. 

 

                 Ad. 7k/ Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek poinformował, że radni otrzymali 

projekt uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 

pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Solec-Zdrój. Projekt był również 

szczegółowo  omawiany na posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy i otrzymał ich 

rekomendację. Następnie odczytał projekt uchwały. 

Nikt z radnych nie zgłosił uwag ani zastrzeżeń do przedłożonej uchwały. 

Przewodniczący poddał uchwałę  pod głosowanie. 

Za przyjęciem głosowało 14 radnych, 

przeciw  - 0 radnych, 

wstrzymało się – 0 radnych 

Uchwała Nr XIII/74/2019 w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości 

stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Solec-Zdrój– w 

załączeniu. 

 

                 Ad. 7l/ Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek poinformował, że radni otrzymali 

projekt uchwały w sprawie   regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Solec-Zdrój. Projekt był również szczegółowo  omawiany na posiedzeniach komisji stałych 

Rady Gminy i otrzymał ich rekomendację. Następnie odczytał projekt uchwały. 

Nikt z radnych nie zgłosił uwag ani zastrzeżeń do przedłożonej uchwały. 

Przewodniczący poddał uchwałę  pod głosowanie. 

Za przyjęciem głosowało 14 radnych, 

przeciw  - 0 radnych, 

wstrzymało się – 0 radnych 

Uchwała Nr XIII/75/2019 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

gminy Solec-Zdrój – w załączeniu. 

 

                 Ad. 7ł/ Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek poinformował, że radni otrzymali 

projekt uchwały w sprawie przyjęcia  „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Solec-Zdrój w 2019 roku”. Projekt był 

również szczegółowo  omawiany na posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy i otrzymał 

ich rekomendację. Następnie odczytał projekt uchwały. 

Nikt z radnych nie zgłosił uwag ani zastrzeżeń do przedłożonej uchwały. 

Przewodniczący poddał uchwałę  pod głosowanie. 

Za przyjęciem głosowało 14 radnych, 



przeciw  - 0 radnych, 

wstrzymało się – 0 radnych 

Uchwała Nr XIII/76/2019 w sprawie przyjęcia  „Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Solec-Zdrój w 2019 

roku  – w załączeniu. 

 

                 Ad. 7m/ Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek poinformował, że radni otrzymali 

projekt uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. "Program 

rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Solec-Zdrój na lata 2020 – 2021". Projekt był 

również szczegółowo  omawiany na posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy i otrzymał 

ich rekomendację. Następnie odczytał projekt uchwały. 

Nikt z radnych nie zgłosił uwag ani zastrzeżeń do przedłożonej uchwały. 

Przewodniczący poddał uchwałę  pod głosowanie. 

Za przyjęciem głosowało 14 radnych, 

przeciw  - 0 radnych, 

wstrzymało się – 0 radnych 

Uchwała Nr XIII/77/2019 w sprawie w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. 

"Program rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Solec-Zdrój na lata 2020 – 2021"– w 

załączeniu. 

Nawiązując do powyższej uchwały Wójt Adam Pałys poinformował, że  z uwagi na duże 

zainteresowanie rehabilitacją w Gabinecie Fizjoterapii  w Solcu-Zdroju, wystąpił do NFZ o 

zwiększenie kontraktu. Niestety NFZ nie uwzględnił złożonego wniosku. 

 

                   Ad.8. W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrali: 

Radny Paweł Koźbiał podziękował Przewodniczącemu Rady Powiatu za wybudowanie drogi 

od Strażnika do Piasku Wielkiego. 

 

Radny Eryk Grabowski: 

- Wyczyścić drogę gminną w Wełninie, za zakrętem przy figurce. 

- Wyznaczyć jedną stronę parkingu przy Urzędzie Gminy wyłącznie dla petentów. 

- Ustawić znak przystanku na Piachach, aby autobus mógł zatrzymywać się w tym miejscu. 

- Czy przed rewitalizacją w Solcu-Zdroju będzie wymieniana infrastruktura? 

- Przy budowie chodnika przy  ul. Partyzantów konieczne jest odwodnienie ulicy. Do PZD 

zgłaszał konieczność budowy kanału burzowego. Z otrzymanej odpowiedzi wynika, że nie 

można już zmieniać projektu. Jeżeli  nie są możliwe teraz zmiany to uważa, że przed budową 

chodnika należy przebudować system burzowy. 

 

Radny Łukasz Madej: 

- Jeden z mieszkańców Solca-Zdroju zwrócił się o poruszenie tematu kolejek przy budynku 

ośrodku zdrowia, przed jego otwarciem. Nie wnika w to jakie są przyczyny tych kolejek, aby 

nie narazić się na pozwy, natomiast zwraca się do Wójta z pytaniem, czy może wpłynąć na to, 

aby ośrodek był otwarty choć pół godziny wcześniej, by ludzie oczekiwali w bardziej 

cywilizowanych warunkach. 

 

Radny Grzegorz Lasak: 

- Nawiązując do mającej dziś  miejsce awarii sieci wodociągowej, zwraca się, aby przy 

pracach remontowych pracownicy stosowali materiały odporne na chemiczne oddziaływanie 

miejscowych gleb oraz wykonywali te prace prawidłowo. 

-  do powiatu: Na drodze z Solca-Zdroju do Zielonek odświeżyć linię oddzielającą  ścieżkę  

rowerową od jezdni lub zamontować punkty odblaskowe. 



- do powiatu: W Sułkowicach przy drodze na  Piasek Mały ustawić znak  wskazujący 

możliwość dojazdu do Solca-Zdroju. 

- Co będzie robione w ramach renowacji parku w Zborowie? 

- Dokończyć budowę drogi Zborów – Janów. 

- Przystępując do wprowadzania zmian w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego miejscowości Solec-Zdrój należy zwrócić szczególną uwagę na 

zabezpieczenie interesów mieszkańców i Gminy tak, aby zapobiec niekontrolowanej 

zabudowie. Tam gdzie są niezabudowane nieruchomości np. teren przy zalewie oznaczyć jako 

tereny zielone, przy szkole przeznaczyć pod infrastrukturę sportową. Zabezpieczyć  środki i 

odkupić działkę przy GCK. 

- Uregulować geodezyjnie stany prawne  pasów drogowych. 

 

Radny Jan Powroźnik: 

- do powiatu: Poprawić bezpieczeństwo na skrzyżowaniu za cmentarzem, u zbiegu ul. 

Kościelnej i  ul. Sienkiewicza,  poprzez budowę ronda. 

 

Radna Renata Domańska: 

- Podziękowała za szybkie usunięcie awarii wodociągowej 

- Zwróciła się o remont figurki szwedzkiej w Piestrzcu. 

 

Radny Marian Mastaliński: 

- Koniecznie poprawić bezpieczeństwo przy drodze ze Studniska, z której korzystają dzieci 

szkolne. 

 

Radny Włodzimierz Grabda: 

- Podziękował za wybudowanie drogi z Piasku Małego  i prosi o jej dokończenie do Solca-

Zdroju. 

- do Wójta: Położyć asfalt na drodze za figurką w kierunku domów mieszkalnych. 

 

Radny Stanisław Żelazny: 

- Podziękował za założenie lamp w Świniarach. 

- Wyciąć zakrzaczenia przy drodze na Sznury. 

- Wprowadzić monitoring opadów atmosferycznych. 

 

Radny Eryk Grabowski: 

- Zagospodarować materiały pochodzące z rozbiórki sali gimnastycznej. 

 

Radny Paweł Patrzałek: 

- Poprawić nawierzchnię ul. Leśnej. 

- Zmniejszyć łuk chodnika przy ul. Solnej  i Kościuszki. 

- Odnowić pomieszczenia wewnątrz budynku GCK. 

- Kiedy rozpocznie się procedura zmiany mpzp w Solcu-Zdroju? 

- Zorganizować spotkanie Komitetu rewitalizacyjnego w celu przedstawienia aktualnego  

projektu zamierzeń rewitalizacyjnych. 

- Zwrócić się do właścicieli Uzdrowiska o naprawę koryta rzeki Rzoski przy tamie wodnej. 

 

Radny Grzegorz Lasak: 

- Zorganizować radnym objazd po obiektach komunalnych,  oświatowych i innych obiektach 

będących własnością Gminy. 

 



Sołtys Wiesław Sowiński: 

- Dokończyć drogi od mostu do Ludwinowa i od Świniar w stronę Ludwinowa. 

 

Sołtys Bogdan Pietrzyk: 

- Starał się o wytyczenie drogi w Zagaju Kikowskim. Po scaleniu okazało się, że drogi nie 

ma w ogóle.  Jest w posiadaniu starych map, na których przebieg drogi jest wskazany. 

- Przy drodze Kików – Zagaje Kikowskie prowadzona jest wycinka drzew. Wycinane są  

również drzewa rosnące dalej od drogi.  Dlaczego? 

- Zaorana jest droga do lasu. 

 

Sołtys Ewa Kulik: 

- do powiatu: Ustawić lustro na zakręcie przy ul. Łąkowej. 

- do Wójta: Mając pilne zlecenie na rehabilitację trzeba czekać parę miesięcy na zabiegi  

finansowane przez NFZ . Wprowadzenie  częściowej dopłaty przez Wójta do prywatnych  

zabiegów pozwoliłoby w takich przypadkach na skrócenie terminu oczekiwania. 

 

Sołtys Anna Bujalska: 

- Wymienić trzy kosze przy przystankach w Piasku Małym. 

 

Pan K: 

-  Sprawa uszkodzonego koryta  Rzoski została przekazana właścicielowi Uzdrowiska. 

-  W przypadku zgłaszania awarii wodociągowej nikt nie odbiera telefonu. 

Pani Izabela Kopeć-Ból wyjaśniła, że wszystkie awarie trzeba zgłaszać na numery telefonów  

podane na stronie internetowej Solca-Zdroju. 

 

                      Odpowiedzi na powyższe wnioski i  pytania udzielili: 

Wójt Adam Pałys: 

- Droga za figurką będzie wytyczona i wyczyszczona. 

- Będzie rozmawiał z pracownikami na temat parkowania . 

- Znak na Piachach zostanie ustawiony. 

 - Trwają prace przygotowawcze do wymiany dotychczasowej  linii energetycznej na  

podziemną. 

- Kanał burzowy przy ul. Partyzantów jest drożny. 

- Wyjaśni gdzie są materiały po rozbiórce sali gimnastycznej. 

- Ośrodek zdrowia będzie otwarty pół godziny wcześniej. 

-  Przy usuwaniu awarii stosowane są śruby nierdzewne i dodatkowo zabezpieczone smarem. 

- W parku w Zborowie powstaną ścieżki, altana, pergole, nasadzona będzie odpowiednia  

roślinność. 

- Wniosek o ustawienie znaku  na drodze z Sułkowic do Solca-Zdroju  przez Piasek Mały  

został złożony do powiatu. 

- Wniosek o oznaczenie ścieżki rowerowej Solec-Zdrój – Zielonki został złożony do  

powiatu. 

- Na drogę Zborów – Janów przygotowywana jest dokumentacja. W pierwszej kolejności  

jednak , na terenie Zborowa należy odtworzyć granice tej drogi. 

- Przy wprowadzaniu zmian do mpzp potrzeby Gminy będą  zabezpieczone. 

- Zapyta właściciela działki przy GOK-u czy zamierza ją sprzedać. 

- Złożone są dwa wnioski o zasiedzenie: droga Wełnin – Ludwinów i staw przed 

Zagórzanami. Wszystkie drogi gminne, których przebieg jest zmieniony będą odtwarzane. 

- Oczekuje na wyznaczenie terminu spotkania z radnymi. 

- Na skrzyżowaniu ul. Kościelnej z drogą powiatową za cmentarzem konieczna jest poprawa 



bezpieczeństwa.  

- Rozważy remont figurki w Piestrzcu. 

- Wspólnie z zarządcą  podejmie decyzję w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drodze w 

Zborowie od ul. Studnisko oraz w sprawie ustawienia lustra na ul. Łąkowej. 

- Na budowę drogi do świetlicy w Piasku Małym przeznaczył środki z rezerwy budżetowej. 

Budowa drugiej drogi będzie rozważana. 

- Monitorowanie opadów atmosferycznych na terenie gminy jest konieczne, w związku z 

czym prowadzi już rozmowy z podmiotami, które się tym zajmują. 

- Na ul. Leśnej przeprowadzony zostanie remont cząstkowy, skrzyżowanie zaś będzie  

robione podczas rewitalizacji. 

- Wystąpi do powiatu o zmniejszenie łuku chodnika przy ul. Solnej i Kościuszki. 

- Aktualnie przygotowywany jest raport uzasadniający potrzebę przystąpienia do zmiany  

studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego . 

- Komitet rewitalizacyjny nie może monitorować postępu prac , natomiast można zwołać  

spotkanie w celu przedstawienia aktualnego projektu rewitalizacji miejscowości. 

- Drogi w Ludwinowie nie są asfaltowane ale są przejezdne. W sprawie jednej z nich  

złożony jest wniosek o zasiedzenie. 

- Nadleśnictwo prowadzi wycinkę drzew w pasie drogowym drogi na Zagaje Kikowskie.  

Usuwane są drzewa chore i stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa. 

- Wspólnie  z pracownikiem wyjaśni sprawę drogi, która została zaorana. 

- Rozważy propozycję częściowej dopłaty do  zabiegów rehabilitacyjnych. 

- Kosze będą zamontowane. 

- Jest długi okres wyczekiwania na wydanie decyzji związanych z budową ścieżki 

rowerowej. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek: 

- Powiat nie posiada obecnie środków na poprawę ścieżki rowerowej do Zielonek. 

- Będzie ubiegał się o postawienie znaku  z napisem miejscowości Solec-Zdrój  w 

Sułkowicach. Rozważyć należy jednak czy wówczas nie będzie za duży ruch na tej drodze. 

- Oznakowanie dróg przy skrzyżowaniu za cmentarzem jest prawidłowe. To kierowcy nie  

przestrzegają przepisów. 

- W Zborowie jest osoba, która przeprowadza dzieci przez drogę do szkoły, zapewniając im  

w ten sposób bezpieczeństwo. 

 

Radny Eryk Grabowski: 

- Podawać wcześniej informacje o inwestycjach i przedsięwzięciach, by można było  

zgłaszać do nich uwagi. 

Wójt Adam Pałys: 

- Planowane inwestycje gminne podawane są w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

 

Radny Paweł Patrzałek: 

- Informować radnych o planowanych inwestycjach już na etapie koncepcji.  

- Na posiedzeniu komisji Rady przedstawić aktualne zamierzenia rewitalizacyjne.  

 

                          Ad.9. W związku z wyczerpaniem się porządku obrad 

Przewodniczący  Rady Gminy Paweł Patrzałek  dokonał zamknięcia XIII  Sesji 

Rady Gminy Solec-Zdrój. 

 

Protokołowała:                                                                                        Przewodniczący Rady 

Danuta Grabda                                                                                            Paweł Patrzałek 



 

 

 


