
                                                PROTOKÓŁ  Nr XIV/2019 

 

z  XIV Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój, odbytej w dniu 30 grudnia  2019 roku w budynku 

administracyjnym Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju, w godz. od 8°° do 9.45. 

        

 

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

Paweł Patrzałek.  Przywitał obecnych  na Sesji radnych Rady Gminy Solec-Zdrój ,  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 12 radnych, co stanowi quorum  niezbędne do prowadzenia obrad Rady Gminy 

Solec-Zdrój  oraz podejmowania prawomocnych uchwał.  

Radni nieobecni na Sesji: Eryk Grabowski, Teresa Sowula, Grzegorz Lasak. 

Lista obecności – w załączeniu. 

 

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

przedstawia się następująco :  

1. Otwarcie XIV Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

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

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

5. Przyjęcie Protokołu z XIII  Sesji Rady Gminy. 

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

7. Podjęcie uchwał: 

a/w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

na 2020 rok w Gminie Solec-Zdrój” 

b/  w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 

Solec-Zdrój 

c/ w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na terenie Gminy 

Solec-Zdrój 

d/ w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektów i pomieszczeń w placówkach oświatowych, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Solec-Zdrój, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich 

oraz powierzenia Wójtowi Gminy Solec-Zdrój uprawnienia o stanowieniu ich wysokości 

e/  w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Solec-Zdrój na rok szkolny 

2019/2020 

f/ 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” 

g/ w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych jak wkładu własnego na realizację przewozów 

autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w ramach „Funduszu rozwoju przewozów 

autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”  

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

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

j/ w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2032 

k/ w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2020 rok 

8. Wolne wnioski i zapytania. 

9. Zakończenie obrad. 

Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek poddał proponowany porządek pod głosowanie radnych. 

Za jego przyjęciem głosowało 12 radnych. 

 

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

Jan Powroźnik, Marek Kasperkowicz .  



 

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

Protokół uznany został jednogłośnie za przyjęty .        

 

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

Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 3 grudnia 2019 r. Następnie  kierownicy przedłożyli  informację z 

działalności Referatu Finansów oraz Referatu Organizacyjnego, Promocji i Kultury. 

Na Sesję przybył radny Grzegorz Lasak. Przewodniczący Paweł Patrzałek poinformował zebranych, 

że w Sesji uczestniczy 13-tu radnych.  

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami przedłożyli kierownicy 

pozostałych Referatów. 

Informacje – w załączeniu. 

 Radny Grzegorz Lasak: 

- Nawiązując do sprawozdania z działalności Referatu Inwestycji, Rozwoju Gminy i 

Środowiska zwrócił się o podanie wartości kosztorysowych  rewitalizacji  miejscowości  Solec-Zdrój. 

 

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

uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2020 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 13 radnych, 

przeciw  - 0 radnych, 

wstrzymało się – 0 radnych 

Uchwała Nr XIV/78/2019 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2020 rok w Gminie Solec-Zdrój”  – w załączeniu. 

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

uchwały  w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

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 13 radnych, 

przeciw  - 0 radnych, 

wstrzymało się – 0 radnych 

Uchwała Nr XIV/79/2019  w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Solec-Zdrój  – w załączeniu. 

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

uchwały w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego 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. 

W trakcie czytania uchwały i głosowania nad jej przyjęciem,  na sali  nie był obecny radny Łukasz 

Madej. 

Za przyjęciem głosowało 12 radnych, 

przeciw  - 0 radnych, 

wstrzymało się – 0 radnych 

Uchwała Nr XIV/80/2019 w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowego przystanku 

komunikacyjnego na terenie Gminy Solec-Zdrój   – w załączeniu. 

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

uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektów i pomieszczeń w placówkach oświatowych, 



dla których organem prowadzącym jest Gmina Solec-Zdrój, sposobu ustalania opłat za korzystanie z 

nich oraz powierzenia Wójtowi Gminy Solec-Zdrój uprawnienia o stanowieniu ich wysokości 

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  - 0 radnych, 

wstrzymało się – 0 radnych 

Uchwała Nr XIV/81/2019 w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektów i pomieszczeń w 

placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Solec-Zdrój, sposobu 

ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Wójtowi Gminy Solec-Zdrój uprawnienia o 

stanowieniu ich wysokości– w załączeniu. 

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

uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Solec-Zdrój na rok szkolny 

2019/2020 . 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  - 0 radnych, 

wstrzymało się – 0 radnych 

Uchwała Nr XIV/82/2019 w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Solec-Zdrój 

na rok szkolny 2019/2020 – w załączeniu. 

                 Ad. 7f/ Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek poinformował, że radni otrzymali 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”. 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  - 0 radnych, 

wstrzymało się – 0 radnych 

Uchwała Nr XIV/83/2019 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. 7g/ Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek poinformował, że radni otrzymali projekt 

uchwały w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych jak wkładu własnego na realizację 

przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w ramach „Funduszu rozwoju 

przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej” . 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  - 0 radnych, 

wstrzymało się – 0 radnych 

Uchwała Nr XIV/84/2019 w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych jak wkładu własnego na 

realizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w ramach „Funduszu 

rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”– w załączeniu. 

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

uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2032. 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 11 radnych, 

przeciw  - 0 radnych, 

wstrzymało się – 2 radnych 

Uchwała Nr XIV/85/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2032 

– w załączeniu. 

                 Ad. 7i/ 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 11 radnych, 

przeciw  - 0 radnych, 

wstrzymało się – 2 radnych 

Uchwała Nr XIV/86/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2019 rok   – w 

załączeniu. 

                 Ad. 7j/ Skarbnik Gminy Zofia Kopeć poinformowała radnych o  otrzymanych od 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach uchwałach pozytywnie opiniujących przedłożony przez 

Wójta Gminy projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na  2020 rok i lata 

następne , projekt uchwały budżetowej na 2020 rok oraz  możliwość sfinansowania planowanego w 

projekcie uchwały budżetowej,  deficytu  budżetowego. Dodała, że uchwały te były odczytane na 

posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek odczytał projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2020 – 2032 .  

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

Przewodniczący poddał uchwałę  pod głosowanie. 

Za przyjęciem głosowało 11 radnych, 

przeciw  - 0 radnych, 

wstrzymało się – 2 radnych 

Uchwała Nr XIV/87/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy  Finansowej na lata 2020 - 2032  – w 

załączeniu. 

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

uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2020 rok . Projekt był również 

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

Następnie odczytał projekt uchwały. 

Zdaniem radnego Grzegorza Lasaka przedłożony projekt budżetu jest niedoszacowany. Koszt 

zaplanowanych inwestycji jest zaniżony. Uważa, że należy planować i realizować inwestycje na które 

Gminę stać.  Deficyt również jest zaniżony, stworzony pod zaciągnie kredytów na finansowanie 

planowanych inwestycji. Tempo prac jest słabe. W budżecie nie ma zaplanowanych realnych środków 

na utrzymanie powstałych już inwestycji bądź tych , które niedługo będą oddane do użytku. Ośrodek 

zdrowia jest bardzo zaniedbany a w budżecie nie ma zaplanowanych środków na jego odnowę. 

Wójt Adam Pałys uważa, że jest to dobry budżet, zaplanowanych jest dużo bieżących remontów dróg, 

wykorzystywane są środki europejskie, częściowo będzie realizowana rewitalizacja miejscowości 

Solec-Zdrój. Zwrócił się do radnych o przyjęcie proponowanej uchwały budżetowej. 

Przewodniczący poddał uchwałę  pod głosowanie. 

Za przyjęciem głosowało 13 radnych, 

przeciw  - 0 radnych, 

wstrzymało się – 0 radnych 

Uchwała Nr XIV/88/2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2020 rok   – w 

załączeniu. 

 

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



Z-ca Wójta Piotr Kalita, w odpowiedzi na pytanie dotyczące wartości kosztorysowej rewitalizacji 

poinformował, że  jest to kwota w wysokości 13.5 mln zł.  

 

 Radny Grzegorz Lasak: 

- Monitorować wykonanie zobowiązań podjętych na skutek złożonych interpelacji. Mimo pozytywnej 

odpowiedzi na interpelację , do tej pory nie został zamontowany znak drogowy. 

- Zwrócić się powiatu o przeprowadzenie czyszczenia rowów przy drodze Piasek Mały  w kierunku  

Solca-Zdroju  przynajmniej do mostu przy lesie. 

- Stworzyć mieszkańcom łatwiejszy dostęp do archiwalnych wersji sesji. 

- Czy są jakieś plany co do  niszczejącego budynku starej  szkoły w Kikowie? 

- Kiedy będzie zorganizowany dla radnych objazd po placówkach oświatowych i komunalnych w 

Gminie? 

- W ogłoszeniach o przerwach w dostawie wody podawać ich  przyczyny. 

- W 2020 roku odnowić elewację budynku ośrodka zdrowia. 

- Wydawać Gazetę Solecką na kolorowym papierze. 

- Zastanowić się, czy odnawiać park komunalny w miejscu przy basenach mineralnych. 

- Planować środki na utrzymanie powstałych obiektów i dbać o ich stan. 

Wójt Gminy Adam Pałys: 

- Realizacja zobowiązań na zgłoszone interpelacje jest monitorowana. Wystąpi z zapytaniem  dlaczego 

znak drogowy nie został jeszcze postawiony. 

- Zwróci się do powiatu o udrożnienie rowów przy drodze z Piasku Małego.  

-  Retransmisja sesji będzie dostępna na stronie internetowej Solca-Zdroju. 

- W budżecie na 2020 rok są zaplanowane środki na rozbiórkę dworku w Kikowie. 

- Czeka na podanie terminu  wizytacji obiektów będących własnością Gminy. 

- Informacje dotyczące przyczyn w przerwie dostawy wody będą podawane. 

- W ośrodku zdrowia zrobiony jest już dach, w 2020 r. będzie zamontowana winda, planuje się 

budowę parkingu. Pomyśli również o wykonaniu elewacji. 

- Od 2020 r. cała  Gazeta Solecka będzie wydawana w kolorze. 

- W chwili obecnej park komunalny nie jest naszą własnością. 

 

Radny Jan Powroźnik: 

- Pieniądze uzyskane ze sprzedaży działki w Żukowie przeznaczyć na asfaltowanie drogi za 

przepompownią. 

- Koniecznie wyremontować drogę powiatową Piasek Mały – Żuków. 

Wójt Adam Pałys: 

- Środki ze sprzedaży działki stanowić będą dochód Gminy. Asfaltowanie drogi traktowane jest jako 

przebudowa i wówczas droga  musi spełniać pewne parametry. Można natomiast w ramach remontu 

utwardzić ją destruktem. 

 

Radny Włodzimierz Grabda; 

- Popiera przedmówcę  w kwestii dotyczącej remontu drogi powiatowej, która na odcinku ok. 700 – 

800 m została zniszczona ciężkimi samochodami . 

- Co ze ścieżką rowerową? 

Wójt Adam Pałys: 

- Jest opracowana dokumentacja na ścieżkę rowerową, na końcowym etapie są uzgodnienia natomiast 

brak jest środków na wykonanie ścieżki. 

 

Radny Stanisław Żelazny: 

- Kiedy będzie zakończona budowa światłowodów? 

Wójt Adam Pałys: 

- Nie posiada informacji na temat zakończenia prac, wystąpi z pisemnym zapytaniem. 

 

Sekretarz Artur Cygan: Zwrócił się do radnych i sołtysów, aby w swoich wypowiedziach unikali 

używania danych osobowych osób niepublicznych, pozwalających na ich identyfikację . 

 



                          Ad.9. W związku z wyczerpaniem się porządku obrad Przewodniczący  

Rady Gminy Paweł Patrzałek  dokonał zamknięcia XIV  Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój. 

 

 

Protokołowała:                                                                                        Przewodniczący Rady 

Danuta Grabda                                                                                            Paweł Patrzałek 

 

 

 

 

 

 


