PROTOKÓŁ Nr XII/2019
z XII Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój, odbytej w dniu 28 października 2019 roku w budynku
administracyjnym Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju, w godz. od 8°° do 11.40.
Ad.1. Otwarcia XII 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, przedstawicieli PCPR w Busku-Zdroju,
Z-cę Wójta Piotra Kalitę , Skarbnika Gminy Zofię Kopeć, Sekretarza Gminy Artura Cygana,
sołtysów oraz pozostałych gości .
Kierownicy referatów Urzędu Gminy obecni na Sesji: Izabela Kopeć-Ból.
Ad.2. Przewodniczący Rady poinformował, że ustawowy skład Rady wynosi 14
radnych, w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi quorum niezbędne do prowadzenia obrad
Rady Gminy Solec-Zdrój oraz podejmowania prawomocnych uchwał.
Nieobecni na Sesji: Grzegorz Lasak
Lista obecności – w załączeniu.
Ad.3. Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek odczytał porządek posiedzenia,
który przedstawia się następująco :
1. Otwarcie XII Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku XII Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.
4. Złożenie do Przewodniczącego Rady Gminy pisemnych interpelacji i zapytań przez
radnych.
5. Przyjęcie Protokołu z XI Sesji Rady Gminy.
6. Wręczenie „Stypendiów Gminy Solec-Zdrój”.
6a. Prezentacja przez PCPR projektu „Dla dobra Rodziny”.
7. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
8. Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018 – 2019.
9. Podjęcie uchwał:
a/ w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Solec-Zdrój,
b/ w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach
wsparcia, mieszkaniach chronionych, schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach
dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi udzielających schronienia osobom tego
pozbawionym w tym osobom bezdomnym, które ostatnie miejsce zameldowania posiadały na
terenie Gminy Solec-Zdrój,
c/ 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”,
d/ 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 ”,
e/ w sprawie opłaty uzdrowiskowej w miejscowości Solec-Zdrój,
f/ w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2032,
g/ w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2019 rok.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. 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:
Eryk Grabowski, Paweł Patrzałek . Przewodniczący Paweł Patrzałek poinformował, że w
okresie między sesjami interpelację złożył radny Eryk Grabowski.
Ad.5. Nikt z obecnych nie wniósł żadnych uwag do protokołu z XI Sesji Rady
Gminy. Protokół uznany został jednogłośnie za przyjęty .
Ad.6. Z-ca Wójta Piotr Kalita poinformował, że od 2010 r. studentom 1-3 roku
wyższych uczelni publicznych, za wysokie wyniki w nauce, przyznawane są „Stypendia
Gminy Solec-Zdrój”. Wspólnie z Przewodniczącym Rady Pawłem Patrzałkiem dokonali
wręczenia przyznanych stypendiów.
Przewodniczący zarządził 3-minutową przerwę w obradach.
Ad.6a/ Przedstawicielki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedstawiły w
formie prezentacji multimedialnej, realizowany przez tę jednostkę projekt pn. „Dla dobra
Rodziny” oraz udzieliły odpowiedzi na zgłoszone pytania.
Przewodniczący poinformował, że w Sesji uczestniczy 15 radnych.
Do Przewodniczącego wpłynęła pisemna interpelacja radnego Grzegorza Lasaka.
Ad.7. Z-ca Wójta Piotr Kalita przedstawił informację z wykonania uchwał
podjętych na XI Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 30 sierpnia 2019 r., natomiast
sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami przedłożyli kierownicy
poszczególnych referatów.
Nawiązując do przedłożonych sprawozdań radny Grzegorz Lasak zwrócił się z
pytaniem, czy będzie budowany dalszy ciąg drogi od ul. Łąkowej w Zborowie w kierunku ul.
Janów w Solcu-Zdroju?
Zapytał również o budowę drogi do świetlicy w Piasku Małym.
Pan Piotr Kalita wyjaśnił, że droga Zborów - ul. Janów wymaga budowy od podstaw,
natomiast wykonany odcinek przy ul. Łąkowej posiadał już podbudowę. Droga Zborów – ul.
Janów została ujęta w protokole szkód powodziowych i oczekuje na decyzję Wojewody.
Przygotowywana jest dokumentacja na przebudowę tej drogi na asfaltową.
Na pytanie Przewodniczącego Rady o powody braku dwóch pozwoleń na prace
rewitalizacyjne w Solcu-Zdroju, Pan Piotr Kalita wyjaśnił, że opóźnienie spowodowane jest
wpisaniem miejscowości Solec-Zdrój do ewidencji zabytków rurystycznych, co wydłuża
proces wydania pozwolenia.
Sekretarz Ar tur Cygan dodał, że Wojewódzki Sąd Administracyjny , w związku ze złożonym
przez Wójta odwołaniem od decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o uznaniu
miejscowości Solec-Zdrój za zespół rurystyczny, utrzymał przedmiotową decyzję w mocy.
Ad.8. Z-ca Kierownika Referatu Organizacyjnego, Promocji i Kultury Edyta
Patrzałek przedstawiła Informację o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018 –
2019.
Informacja – w załączeniu.
Zdaniem Przewodniczącego Rady Pawła Patrzałka nauczyciele, których uczniowie osiągnęli
wysokie wyniki na egzaminach końcowych, powinni być dodatkowo wynagrodzeni za dobre
wyniki w nauczaniu .
Pan Artur Cygan wyjaśnił, że dyrektorzy szkół mają do swojej dyspozycji środki, które mogą
przeznaczyć na ten cel.
Zdaniem radnego Grzegorza Lasaka to władze Gminy powinny uhonorować nauczycieli .
Ad. 9a/ Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek poinformował, że radni otrzymali
projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu 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 15 radnych,
przeciw - 0 radnych,
wstrzymało się – 0 radnych
Uchwała Nr XII/58/2019 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Solec-Zdrój – w załączeniu.
Ad.9b/ Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek poinformował, że projekt uchwały
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia,
mieszkaniach chronionych, schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla osób
bezdomnych z usługami opiekuńczymi udzielających schronienia osobom tego pozbawionym
w tym osobom bezdomnym, które ostatnie miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy
Solec-Zdrój był omawiany na posiedzeniach komisji i otrzymał ich rekomendację.
Następnie odczytał powyższą uchwałę .
Nikt z 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 – radnych.
Uchwała Nr XII/59/2019 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych, schroniskach dla osób bezdomnych oraz
schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi udzielających schronienia
osobom tego pozbawionym w tym osobom bezdomnym, które ostatnie miejsce zameldowania
posiadały na terenie Gminy Solec-Zdrój – w załączeniu.
Ad.9c/ Przewodniczący Rady 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 omawiany na posiedzeniach
komisji i otrzymał ich rekomendację, a następnie odczytał uchwałę.
Nikt z radnych nie zgłosił pytań ani uwag w związku z czym uchwała została poddana pod
głosowanie .
Za przyjęciem głosowało 15 radnych,
przeciw - 0 radny,
wstrzymało się – 0 radny
Uchwała Nr XII/60/2019 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.
Ad.9d/ Przewodniczący Rady 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 omawiany na
posiedzeniach komisji i otrzymał ich rekomendację, a następnie odczytał uchwałę.
Nikt z radnych nie zgłosił pytań ani uwag w związku z czym uchwała została poddana pod
głosowanie .
Za przyjęciem głosowało 15 radnych,
przeciw - 0 radny,
wstrzymało się – 0 radny
Uchwała Nr XII/61/2019 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.9e/ Radny Jan Powroźnik zgłosił wniosek formalny o wycofanie z porządku
posiedzenia projektu uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowej w miejscowości Solec-Zdrój.

Jego zdaniem projekt tej uchwały powinien być jeszcze raz szczegółowo przeanalizowany na
posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek.
Za wycofaniem z porządku obrad uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowej głosowało
8 radnych, przeciw – 3 radnych, wstrzymało się – 3 radnych.
Większością głosów projekt uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowej został wycofany z
porządku obrad XII Sesji Rady Gminy.
Ad.9f/ Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek poinformował, że projekt uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2032 był omawiany na
posiedzeniach komisji i otrzymał ich rekomendację, a następnie odczytał uchwałę.
Nikt z radnych nie zgłosił pytań ani uwag w związku z czym uchwała została poddana pod
głosowanie .
Za przyjęciem głosowało 15 radnych,
przeciw - 0 radny,
wstrzymało się – 0 radny
Uchwała Nr XII/62/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2032 –
w załączeniu.
Ad.9g/ Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek poinformował, że projekt uchwały
w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2019 rok był omawiany na posiedzeniach
komisji i otrzymał ich rekomendację, a następnie odczytał uchwałę.
Nikt z radnych nie zgłosił pytań ani uwag w związku z czym uchwała została poddana pod
głosowanie .
Za przyjęciem głosowało 13 radnych,
przeciw - 0 radny,
wstrzymało się – 2 radnych
Uchwała Nr XII/63/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2019 – w
załączeniu.
Ad.10. W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrali:
Radny Paweł Koźbiał:
- Zrobić zjazd na drogę przy zbiorniku wodnym przy drodze z Zagórzan do Solca-Zdroju.
- Na zjeździe drogi do Chinkowa , przy drodze Solec-Zdrój – Zagórzany – Ostrowce,
znajduje się duża wyrwa, którą koniecznie trzeba naprawić.
- Czy Gmina planuje realizację projektu z zakresu systemów fotowoltaicznych?
- Jaki jest termin zakończenia prac kanalizacyjnych?
- W Zagórzanach, w wyniku prac kanalizacyjnych zamulone są rowy.
- Wyciąć krzaki przy drodze z Chinkowa w kierunku Rzegocina.
- Około 100 m. drogi gminnej w Zagajowie zostało popsute w wyniku składowania na niej
materiałów przez wykonawcę kanalizacji.
Radny Eryk Grabowski:
- Wójt zapewniał, że chodnik w Wełninie będzie budowany przez całą wieś do jej końca.
Teraz okazuje się , że budowa obejmie ul. Partyzantów w Solcu-Zdroju i część Wełnina do
krzyżówki. Dlaczego nastąpiły takie zmiany?
- Czy będzie przebudowa infrastruktury w Wełninie przed budową chodnika?
- Kiedy będzie budowany chodnik po drugiej stronie wsi?
Radny Grzegorz Lasak:
- W pasie drogowym w centrum Solca parkują wyłącznie kuracjusze przyjeżdżający do
Uzdrowiska. Czy jest to legalne i czy z tego tytułu Gmina osiąga jakieś wpływy finansowe?
- Trwa postępowanie rozgraniczeniowe o ustalenie granicy pomiędzy zbiornikiem
retencyjnym a stawami w Uzdrowisku. Dlaczego, mimo braku wskazania granicy,
Uzdrowisko zagrodziło groblę?

- Odtworzyć pas i zamontować odblaski przy ścieżce rowerowej na drodze do Zielonek.
- Przy współpracy z Nadleśnictwem utworzyć ścieżki w lesie w Solcu-Zdroju.
- W budżecie na 2020 rok zaplanować środki finansowe na połączenie drogą Wełnina i
Basenów Mineralnych ze zbiornikiem rekreacyjnym.
- Wnioskuje , aby wszystkie zdjęcia w kwartalniku „Gazeta Solecka” były kolorowe.
- Zastanowić się nad utworzeniem komunikacji wyłącznie do przewozu osób w granicach
Gminy, zwłaszcza w tych miejscowościach gdzie nie kursuje żaden przewóz. Mógłby to być
bus oznakowany logiem i herbem Gminy.
Radny Paweł Fortuna:
- Mieszkańcy Włosnowic domagają się budowy drogi Zborów – Włosnowice oraz budowy
chodnika .
- Opracować i wprowadzić w życie program sterylizacji zwierząt wraz z dofinansowaniem ze
strony Gminy.
Radny Jan Powroźnik:
- Położyć asfalt na drodze dł. około 150 m na Sieradzce.
- Zamontować urządzenia fotowoltaiczne na świetlicy w Żukowie w celu pozyskania prądu.
Zmniejszyły by się wówczas koszty utrzymania świetlicy.
- Wybudować drogę Żuków – Piasek Mały oraz chodniki w Żukowie.
Radny Włodzimierz Grabda:
- Przystąpić do budowy drogi Piasek Mały – Żuków.
Radny Marcin Nurek:
- Umieścić na stronie Solca-Zdroju informację o wzroście opłat za odpady komunalne wraz z
wyjaśnieniem co wpłynęło na ich podwyższenie.
Radny Marian Mastaliński:
- Na drodze Kików – Zborów jest duży ruch samochodowy. Dla poprawy bezpieczeństwa
konieczne jest wybudowanie chodnika.
Radna Teresa Sowula:
- Chodnik przy drodze Kików – Zborów jest konieczny.
- Dokończyć chodnik w Kikowie.
Radny Paweł Fortuna:
- Spotkać się z Przewodniczącym Rady Powiatu Andrzejem Gądkiem i wspólnie
przedyskutować i ustalić w których miejscowościach konieczne jest wybudowanie
chodników.
Radny Jan Powroźnik:
- Uważa, że w pierwszej kolejności należy robić drogi, gdyż są bardziej potrzebne
mieszkańcom.
Radny Grzegorz Lasak:
- W miejscach mniej uczęszczanych można robić chodniki z masy bitumicznej. Są wówczas
tańsze w wykonaniu i łatwiejsze w utrzymaniu.
Radny Paweł Patrzałek:
- Plac przy ośrodku zdrowia wyłożyć kostką brukową.
- Na drodze przy parkingu kościelnym wyznaczyć przejście dla pieszych.
- Działki obok sklepu „Centrum” użytkowane są obecnie przez mieszkańców bloku pod
uprawę warzyw i owoców. W MPZP przewidziane są pod zabudowę jednorodzinną. Dodać
zapis o przeznaczeniu tych działek np. na tereny zielone, aby w dalszym ciągu mogły być
użytkowane w dotychczasowy sposób.
- Czy do punktu zbiórki odpadów selektywnych w Zborowie mieszkańcy mogą oddawać
odpady również między terminami zbiórek z posesji ?
Pani Anna Bujalska:
- Nowo wybudowana droga z Piasku Małego nie posiada poboczy.

Pani Ewa Kulik:
- Często patrolować ul. Łąkową w Zborowie.
Radny Eryk Grabowski:
- Wprowadzić piesze patrole, skutecznie reagować na zgłoszenia mieszkańców, zwłaszcza
jeśli dotyczą zakłócania porządku i spokoju.
Na zgłoszone pytania odpowiedzi udzielili:
Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek:
- Zorganizować spotkanie i wspólnie uzgodnić w których miejscowościach budować
chodniki. Należy mieć na uwadze ograniczone możliwości finansowe powiatu zarówno na
budowę jak i utrzymanie chodników.
- Droga Kików – Zborów jest mało uczęszczana przez osoby piesze.
- Policja powinna zwracać uwagę na odpowiednie oznakowanie pieszych poruszających się
drogami po zmroku.
- Jest opracowana dokumentacja na chodnik w Wełninie, nie ma środków finansowych na
jego budowę .
Z-ca Wójta Piotr Kalita:
- Wnioski o budowę przepustów przekaże do powiatu.
- Systemy fotowoltaiczne można montować sobie indywidualnie korzystając z programu
”Mój Prąd” i ubiegać się dofinansowanie w wysokości 5 tys. zł z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska. Gmina takiego programu nie realizuje.
- Termin wykonania kanalizacji minął w lipcu br.
- Przekaże wykonawcy kanalizacji zgłoszenia dotyczące naprawy dróg i odmulenia rowów.
- Budowa chodnika w Wełninie to I etap zadania, który opiewa na kwotę 6 mln zł.
Przygotowywana jest dokumentacja i będzie złożony wniosek o dofinansowanie.
- Parking pod uzdrowiskiem jest przeznaczony dla wszystkich. Gmina z tytułu parkowania
pojazdów nie pobiera żadnych opłat, tak jak i z pozostałych parkingów w Solcu-Zdroju.
- Ogrodzenie na grobli powstało wcześniej niż wszczęte zostało postępowanie o
rozgraniczenie.
- Nadleśnictwo złożyło dwa warianty trasy ścieżek. Gmina zaakceptowała propozycję
poprowadzenia ścieżki po linii gazociągu. Obecnie oczekuje na przedłożenie porozumienia.
- Niemożliwe jest połączenie drogą zbiornika rekreacyjnego z Wełninem, ponieważ
wymogiem jest , aby ciąg drogowy posiadał 12 –metrowy pas drogowy.
- Przeanalizowane zostaną możliwości finansowe propozycji wydawania w kolorze całej
„Gazety Soleckiej”.
- Po uruchomieniu dwóch linii autobusowych na trasach określonych w podjętych na
dzisiejszej sesji uchwałach, będzie wiadomo czy i jak duże jest zainteresowanie
mieszkańców tego typu komunikacją.
- Obowiązujący w Gminie „Program ochrony zwierząt bezdomnych” przewiduje sterylizację
zwierząt bezdomnych.
- Na Sieradzce w Żukowie w pierwszej kolejności musi być wykonana kanalizacja, później
można rozważyć budowę drogi w asfalcie.
- Nie ma programu z którego mogłaby skorzystać Gmina, aby zamontować instalacje
fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej.
- Informacja o powodach podwyższenia opłaty za odpady komunalne będzie umieszczona na
stronie internetowej Gminy.
- Dopóki nie zakończy się postępowanie o zamianę działek przy ośrodku zdrowia, na placu
przed budynkiem nie będą robione żadne kosztowne inwestycje.
- Przeanalizowany zostanie wniosek o stworzenie przejścia dla pieszych przy parkingu
kościelnym.

- Działki przy „Centrum” są terenami inwestycyjnymi . Można zastanowić się nad zmianą ich
przeznaczenia.
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Izabela Kopeć-Ból przedstawiła
informację dotyczącą działania Punktu zbiórki odpadów selektywnych w Zborowie.
Pan Marcin Nurek zawnioskował, aby Punkt jeden raz w tygodniu był czynny do godz. 17.
Skarbnik Gminy Zofia Kopeć zwróciła się do sołtysów o terminowe dostarczanie faktur do
księgowości.
Komendant Policji w Solcu-Zdroju Janusz Gręda wyjaśnił, że prowadzona jest szeroka
profilaktyka na temat noszenia po zmroku elementów odblaskowych przez pieszych i
rowerzystów. Prowadzone są pogadanki w przedszkolach, szkołach i wśród dorosłych.
Rozważy wprowadzenie pieszych patroli. Trzeba jednak wziąć pod uwagę , że w tym
przypadku może się wydłużyć czas podjęcia interwencji w innym miejscu. Dodał, że w 2019
r. podjęto już 1015 interwencji. Poinformował również, że prowadził rozmowy na temat
poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu w Wełninie. Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad
stwierdziła jednak, że w tym miejscu nie ma zagrożenia.
Pan Grzegorz Lasak:
- Wystąpić do Zakładu Energetycznego o poprawę zasilania elektrycznego w Strażniku
poprzez wykorzystanie istniejącego transformatora.
- Zorganizować dla radnych objazd jednostek organizacyjnych gminy i obiektów
komunalnych.
Pan Paweł Patrzałek:
- Zaprosić na sesję autora projektu rewitalizacyjnego parku uzdrowiskowego.
- Przedłożyć właścicielowi uzdrowiska propozycję przejścia przez park uzdrowiskowy.
Sekretarz Artur Cygan poinformował, że autor projektu rewitalizacyjnego parku
uzdrowiskowego jest chętny na spotkanie i przedstawienie możliwości złożenia wspólnego
wniosku o dofinansowanie.
Pan Eryk Grabowski:
- Dlaczego ul. Partyzantów będzie robiona kosztem mieszkańców Wełnina?
Pan Piotr Kalita wyjaśnił, że na tym odcinku ulicy Partyzantów jest zwiększony ruch
drogowy.
Sołtys Waldemar Korniłowicz dodał, że mimo, iż na ulicy są zastoiska wodne, duży ruch, to
od dawna były przeprowadzane tylko remonty cząstkowe.
Ad.11. W związku z wyczerpaniem się porządku obrad Przewodniczący
Rady Gminy Paweł Patrzałek dokonał zamknięcia XII Sesji Rady Gminy SolecZdrój.
Protokołowała:
Danuta Grabda
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