
                                            PROTOKÓŁ  Nr XIX/2020 

 

z  XIX Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój, odbytej w dniu 26 czerwca 2020 roku w budynku 

administracyjnym Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju, w godz. od 8°° do 11.25. 

        

 

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

Paweł Patrzałek.  Poinformował zebranych, że przebieg Sesji Rady Gminy jest transmitowany i 

utrwalany  za pomocą urządzeń rejestrujących  obraz i dźwięk, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o 

samorządzie gminnym. Przywitał  radnych Rady Gminy Solec-Zdrój,  Wójta Gminy Adama Pałysa, z-

cę Piotra Kalitę, Sekretarza Artura Cygana, kierowników referatów Urzędu Gminy i sołtysów . 

   

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

Obecnych jest 14 radnych, co stanowi  quorum  niezbędne do prowadzenia obrad Rady Gminy Solec-

Zdrój  oraz podejmowania prawomocnych uchwał.   

Radni nieobecni na Sesji: Grzegorz Lasak. 

 

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

przedstawia się następująco :  

1.  Otwarcie XIX Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

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

4. Przyjęcie Protokołu z XVIII Sesji rady Gminy. 

5. Złożenie do Przewodniczącego Rady Gminy pisemnych interpelacji i zapytań radnych. 

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

7. Debata nad Raportem o stanie Gminy Solec-Zdrój. 

8. podjęcie uchwał: 

a/ w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Solec-Zdrój wotum zaufania 

b/ w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Solec-Zdrój z tytułu wykonania budżetu Gminy 

za 2019 rok 

c/ w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia 

d/ 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” 

e/ 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”  

f/ uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 -2032 

g/ w sprawie zmiany budżetu gminy Solec-Zdrój na 2020 rok 

h/ w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Solec-Zdrój na rok szkolny 

2020/2021 

9. Wolne wnioski i zapytania. 

10. Zakończenie obrad. 

 

Następnie poddał pod głosowanie porządek Sesji. 

Za  przyjęciem proponowanego porządku XIX Sesji głosowało 14 radnych. 

 

                  Ad.4. Nikt z obecnych radnych nie wniósł żadnych uwag do protokołu z  XVIII 

  Sesji Rady Gminy. Protokół uznany został  za przyjęty .        

 

                   Ad.5. Radna Renata Domańska złożyła na ręce Przewodniczącego Rady Gminy pisemną 

interpelację.  

 



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

XVIII Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój. 

Z-ca Wójta Piotr Kalita przedłożył sprawozdanie z działalności referatu inwestycji, rozwoju gminy i 

ochrony środowiska za okres między sesjami.  

Na Sesję przybył radny Grzegorz Lasak. Przewodniczący Rady poinformował, że w Sesji uczestniczy 

15 radnych. 

 Sprawozdania z działalności   referatu finansów przedstawiła gł. księgowa Genowefa Sobieraj. 

W międzyczasie na Sesję przybył Przewodniczący Rady Powiatu Busko-Zdrój Andrzej Gądek. 

Sekretarz Gminy Artur Cygan przedstawił informację z wydanych przez Wójta Gminy zarządzeń oraz 

z działalności referatu organizacyjnego, promocji i kultury. 

Pani Izabela Kopeć-Ból przedłożyła sprawozdanie z działalności referatu gospodarki komunalnej. 

Informacje – w załączeniu. 

 

Pytania i uwagi do przedłożonych informacji zgłosili: 

Radny Marcin Nurek zwrócił się o wyjaśnienia dotyczące wycofania wniosku o pozwolenie na 

budowę  windy w budynku administracyjnym Urzędu Gminy. 

Z-ca Wójta Piotr Kalita wyjaśnił, że Woj. Konserwator Zabytków, mając na uwadze rurystyczny 

charakter miejscowości Solec-Zdrój,  na podstawie przedłożonej dokumentacji, negatywnie 

zaopiniował projekt budowy windy, w związku z czym projekt będzie korygowany w zakresie 

wyglądu dachu. 

Radny Grzegorz Lasak zwrócił się o szersze informacje dotyczące remontu szkoły i kontroli zbiornika. 

Wójt Adam Pałys wyjaśnił, że remont szkoły będzie dotyczył struktury szkolno-sportowej: 

wyposażenia pracowni, siłownia na hali. Będzie przeprowadzony kapitalny remont posadzek w szkole 

w Solcu-Zdroju oraz wymienione drzwi do klas. 

Kontrolę zbiornika przeprowadził SANEPID na wniosek właściciela Uzdrowiska. Kontrolujący nie 

stwierdził żadnych nieprawidłowości. 

 

                 Ad.7. Nikt nie zabrał głosu w ramach debaty nad przedłożonym przez Wójta Gminy 

Raportem o stanie Gminy Solec-Zdrój za 2019 rok.  

 

                 Ad.8a/ Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek poinformował, że  projekt uchwały w 

sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Solec-Zdrój wotum zaufania  otrzymał pozytywną rekomendację  

komisji stałych. Następnie odczytał uchwałę.  

Radny Eryk Grabowski poinformował, że będzie głosował przeciwko udzieleniu Wójtowi wotum 

zaufania, gdyż nie zgadza się z polityką prowadzoną przez Wójta. Realizowane inwestycje są drogie w 

stosunku do ich wykonania. W 2012 roku zaniedbana została sprawa  elektrociepłowni poprzez 

odstąpienie Wójta od uzyskania opinii o jej oddziaływaniu  na środowisko, w tej sprawie nie było 

również konsultacji społecznych. Obecnie  mieszkańcy składają podpisy pod protestem przeciw 

budowie elektrociepłowni. 

 

Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie. Za przyjęciem  uchwały głosowało  

14 radnych, 1 – przeciw, 0 – wstrzymujących się . 

Uchwała Nr XIX/109/2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Solec-Zdrój wotum zaufania  – w 

załączeniu. 

 

                 Ad. 8b/ Przewodniczący Paweł Patrzałek  poinformował, że projekt uchwały w sprawie  

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Solec-Zdrój z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2019 rok 

był  szczegółowo  omawiany na posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy i otrzymał ich 

rekomendację.  

Następnie gł. księgowa Genowefa Sobieraj odczytała uchwałę Nr 52/2020 II Składu Orzekającego 

RIO w Kielcach, pozytywnie opiniującą przedłożone przez Wójta Gminy Solec-Zdrój sprawozdania z 

wykonania budżetu za 2019 rok.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Paweł Fortuna przedstawił wniosek Komisji o udzielenie 

Wójtowi Gminy absolutorium w związku z pozytywną oceną wykonania budżetu za 2019 rok. 



W dalszej kolejności Pani Genowefa Sobieraj przedstawiła radnym uchwałę nr 69/2020 II Składu 

Orzekającego RIO w Kielcach , zawierającą pozytywną opinię wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.  

Przewodniczący Paweł Patrzałek odczytał uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 

Gminy. Nikt z obecnych nie zgłosił uwag ani pytań do uchwały, w związku z czym poddana została 

pod głosowanie. 

Za przyjęciem  uchwały głosowało 14 radnych, 0 – przeciw,  1 – wstrzymujący się. 

Uchwała Nr XIX/110/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Solec-Zdrój z tytułu 

wykonania budżetu Gminy za 2019 rok – w załączeniu. 

 

                 Ad. 8c/ Przewodniczący Paweł Patrzałek  poinformował, że projekt uchwały w sprawie 

pozostawienia petycji bez rozpatrzenia był  szczegółowo  omawiany na posiedzeniach komisji stałych 

Rady Gminy i otrzymał ich rekomendację. Nikt z radnych nie zgłosił uwag ani zastrzeżeń do 

przedłożonej uchwały. 

Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie.  

Za przyjęciem  uchwały głosowało 15 radnych, 0 – przeciw,  0 – wstrzymujących się. 

Uchwała Nr XIX/111/2020 w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia – w załączeniu. 

 

                 Ad. 8d/ Przewodniczący 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  szczegółowo  omawiany na posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy 

i otrzymał ich rekomendację. Nikt z radnych nie zgłosił uwag ani zastrzeżeń do przedłożonej uchwały. 

Przewodniczący odczytał i poddał uchwałę pod głosowanie.  

Za przyjęciem  uchwały głosowało 15 radnych, 0 – przeciw,  0 – wstrzymujących się. 

Uchwała Nr XIX/112/2020 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. 8e/ Przewodniczący Paweł Patrzałek  poinformował, że projekt uchwały w sprawie 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  szczegółowo  omawiany na posiedzeniach 

komisji stałych Rady Gminy i otrzymał ich rekomendację. Następnie odczytał przedmiotową uchwałę. 

Nikt z radnych nie zgłosił uwag ani zastrzeżeń. 

Przewodniczący poddał uchwałę  pod głosowanie.  

Za przyjęciem  uchwały głosowało 15 radnych, 0 – przeciw,  0 – wstrzymujących się. 

Uchwała Nr XIX/113/2020  w sprawie 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.8f/ Przewodniczący Paweł Patrzałek  poinformował, że projekt uchwały w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 -2032 był  szczegółowo  omawiany na 

posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy i otrzymał ich rekomendację.  

Gł. Księgowa Genowefa Sobieraj poinformowała o wprowadzeniu do uchwały w sprawie zmiany 

WPF i uchwały w sprawie zmiany  budżetu na 2020 r., zmian związanych z dodatkowo otrzymanymi 

środkami finansowymi z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP.  

 

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

Przewodniczący poddał uchwałę  pod głosowanie.  

Za przyjęciem  uchwały głosowało 14 radnych, 0 – przeciw,  1 – wstrzymujący się. 

Uchwała Nr XIX/114/2020  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 -2032  

– w załączeniu. 

 



                 Ad. 8g/ Przewodniczący Paweł Patrzałek  poinformował, że projekt uchwały w sprawie  

zmiany budżetu Gminy  Solec-Zdrój na 2020 rok     był  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  uchwały głosowało 14 radnych, 0 – przeciw,  1 – wstrzymujący się. 

Uchwała Nr XIX/115/2020 w sprawie  zmiany budżetu Gminy  Solec-Zdrój na 2020 rok  – w 

załączeniu. 

               Ad. 8h/ Przewodniczący Paweł Patrzałek  poinformował, że projekt uchwały w sprawie  w 

sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Solec-Zdrój na rok szkolny 2020/2021    

był  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  uchwały głosowało 15 radnych, 0 – przeciw,  0 – wstrzymujących się. 

Uchwała Nr XIX/116/2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Solec-

Zdrój na rok szkolny 2020/2021 – w załączeniu. 

 

                Ad.10. Wolne wnioski i zapytania: 

Radny Grzegorz Lasak: 

- Na jaką pomoc może liczyć Gmina z ogłoszonej przez rząd tarczy samorządowej? 

- Sprawa połączenia przez park była już poruszana w 2015 roku. Czy pojawiło się coś nowego w tym 

zakresie? 

- Ostatnie deszcze pokazały, że rowy są niedrożne, drogi gminne i polne są źle wyprofilowane. 

Należałoby podjąć  działania zapobiegające ich zamulaniu.  

- Rozważyć zakup kosiarki z wysięgnikiem do wykaszania rowów przy drogach gminnych. 

- Firma VOD-GAZ w okresie  2000-2017 zarobiła 7 mln 400 tys. zł. jako wykonawca  gminnych 

inwestycji. W 2013 r. wykonała remont zbiornika retencyjnego, a teraz wnioskuje o jego kontrolę. 

Wójt Adam Pałys dodał, że w latach 2000-2001 firma VOD-GAZ była podwykonawcą prac przy 

przedmiotowym zbiorniku. 

- W składanych przez Wójta sprawozdaniach z działalności należy skupić się przede wszystkim na 

sprawach istotnych dla gminy. 

- Ubiegać się o środki w ramach tarczy samorządowej. 

- Rów przy parku w Zborowie został zamulony w czasie ostatnich opadów. Rozważyć budowę rowu 

krytego. 

 

Radny Łukasz Madej: 

- Opracować i rozpowszechnić wśród mieszkańców informację dotyczącą prawidłowej segregacji 

odpadów . Obowiązujące zasady segregacji śmieci są niejasne.  

 

Radny Eryk Grabowski: 

- Poinformował, że zbierane były podpisy pod protestem przeciwko budowie elektrociepłowni w 

Uzdrowisku w Solcu-Zdroju. Podczas rozmów z  mieszkańcami okazało się, że o tych zamierzeniach 

dowiedzieli się dopiero z programu TV.  Gdyby w odpowiednim czasie odbyły się konsultacje 

społeczne  nie doszłoby do takiej sytuacji jak teraz. 

- Wójt zobowiązany został do podjęcia działań w sprawie utworzenia drogi przez Uzdrowisko. Czy 

podjęte zostały  już jakieś czynności? 

- Dlaczego, mimo zgłaszanych wniosków, nie ma spotkań Komitetu Rewitalizacyjnego? 

- Czy przewidziana jest wymiana starych studzienek telekomunikacyjnych przed rozpoczęciem prac 

rewitalizacyjnych? 

- Ostatnie deszcze rozmyły alejki szutrowe w parku w Zborowie.  

- Zbadać czy kasztanowce przy uzdrowisku usychają samoistnie. 

- Czy będą robione ścieżki uzgodnione w ubiegłym roku z Nadleśnictwem? 

- Właściciel Uzdrowiska ponownie zagrodził tamę na zbiorniku. 

- Mieszkańcy Kopaniny wnioskują o założenie na przysiółku lamp. 



 

Radna Renata Domańska: 

- Intensywne opady deszczu zalały Piestrzec. Co roku remontowane są i zalewane te same drogi. 

 

Radny Marian Mastaliński: 

- Zła widoczność na skrzyżowaniu ul. Soleckiej i Łąkowej w Zborowie zagraża bezpieczeństwu 

użytkowników.  

 

Radny Grzegorz Lasak: 

- Jedynym miejscem odpoczynku w Solcu-Zdroju jest zalew.  Obecnie plaża wymaga  

zrekultywowania  i wyczyszczenia. 

- Krawężnik przy ul. Leśnej jest zarośnięty trawą. 

- Wysoka trawa na skwerze  u zbiegu ulic Krakowskiej i Kościuszki znacząco pogarsza widoczność. 

 

Radny Włodzimierz Grabda: 

- Czterech mieszkańców Piasku Małego upomina się o drogę bitumiczną.  

 

Przewodniczący Paweł Patrzałek poinformował, że otrzymał pismo od Polskiego Klubu 

Ekologicznego , w którym Klub wyraża akces bycia stroną w postępowaniu w sprawie budowy 

elektrociepłowni przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Kielcach. 

 

Radny Marcin Nurek: 

- Jak szpital w Busku-Zdroju przygotowany jest do przyjmowania pacjentów z COVID? 

 

Odpowiedzi na powyższe udzielił Wójt Adam Pałys: 

- W ramach tarczy samorządowej powiaty otrzymają wsparcie finansowe z przeznaczeniem na środki 

ochrony przed COVID dla gmin. Prezydent RP natomiast zapowiedział wsparcie inwestycyjne 

uzależnione od wysokości inwestowania i zamożności danej gminy. 

- Od 2015 r. zabiega o  połączenie dwóch stron  miejscowości Solec-Zdrój drogą przez park . 

- Gmina posiada własną kosiarkę do wykaszania dróg gminnych. Rowy natomiast powinny być 

wykaszane przez ich właścicieli. 

- Wspólnie z z-cą wójta Piotrem Kalitą był w PGW Wody Polskie, które jest właścicielem cieków ,  w 

sprawie ich czyszczenia.   

- Drogi ukształtowały się samoistnie, a na ich przeprofilowanie potrzebne są środki finansowe. 

- Rów w Zborowie został zgłoszony do powiatu. 

- Komisja bezpieczeństwa przeprowadziła oględziny skrzyżowania i zajmie się tą sprawą. 

- Opracowane są jasne i czytelne ulotki dotyczące prawidłowej segregacji śmieci, które były  

rozprowadzane  wśród mieszkańców. 

- Nawiązując do zarzutu o zaniedbanie sprawy dotyczącej elektrociepłowni uważa, że dotrzymane 

zostały wszystkie procedury. Odstąpił od pozyskania opinii o oddziaływaniu na środowisko ponieważ 

zarówno Państwowy Inspektor Ochrony Sanitarnej jak i RDOŚ  uznały, że  nie istnieje konieczność 

pozyskania takiej opinii. W 2020 r. potwierdził to Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Wystąpił 

również do PGE Obrót SA o wyjaśnienie możliwości sprzedaży energii przez elektrociepłownię. W 

odpowiedzi otrzymał wyjaśnienie, że sprzedaży energii może dokonać tylko zakład przemysłowy. 

- Studzienki są własnością telekomunikacji i tylko  ona może dokonać ich wymiany. 

- Nawierzchnia alejek w parku w Zborowie nie będzie wymieniana. 

- Komitet rewitalizacyjny powołany został by brać udział w tworzeniu programu rewitalizacyjnego a 

nie wykonawstwa. 

- Kasztanowce zagrażają bezpieczeństwu i kwalifikują się do usunięcia. 

- Ponowne zagrodzenie Rzoski tamą zostało zgłoszone do Wód Polskich. Z uwagi na brak odpowiedzi 

wysłane zostało ponaglenie. 

- Środki z rezerwy przeznaczone będą na udrożnienie dróg w Piestrzcu. 

- W tym roku nie ma   możliwości założenia lamp na Kopaninie. Sprawa może być rozpatrywana przy 

tworzeniu nowego budżetu. 

 



Przewodniczący Powiatu Andrzej Gądek: 

- Nie ma takiej  możliwości, aby przy dzisiejszych anomaliach pogodowych zapobiec szkodom na 

drogach czy rowach. Wody Polskie nie wywiązują się ze swoich obowiązków w zakresie utrzymania 

cieków. 

 

Radny Eryk Grabowski odczytał treść protestu pod którym podpisywali się mieszkańcy. 

 

Radny Grzegorz Lasak: 

- Uważa, że nikt  nie sprzeciwia się budowie elektrociepłowni, oczekuje się jedynie budowy zgodnie z 

prawem. 

- Omówił sytuację finansową szpitala w Busku-Zdroju. Uznał , że na chwilę obecną szpital jest dobrze 

przygotowany do przyjęcia pacjentów z COVID. 

 

Sołtys Ewa Kulik: 

- Ustawić lustro przy zbiegu ulic Soleckiej i Łąkowej i ograniczyć prędkość na ul. Łąkowej do 20 

km/h. 

- Przy drodze w Pułankach krzaki wchodzą w pas drogowy i ludzie jeżdżą prywatnym polem. 

- Zborowianie są zadowoleni z odbudowanego parku. 

 

Pan Andrzej Gądek poinformował, że o tym jakie zastosować środki , aby poprawić bezpieczeństwo 

na skrzyżowaniu dróg decyduje Komisja bezpieczeństwa. 

 

                      Ad.11. W związku z wyczerpaniem się porządku obrad Przewodniczący  Rady Gminy 

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

 

 

Protokołowała:                                                                                        Przewodniczący Rady 

 

Danuta Grabda                                                                                            Paweł Patrzałek 

 

 

 

 

 

 


