
                                         PROTOKÓŁ  Nr XLIV/2018

z   XLIV Sesji  Rady Gminy  Solec-Zdrój,  odbytej  w  dniu  19  października  2018  roku  w
budynku administracyjnym Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju, w godz. od 14°° do 15.40.

         
                Ad.1.  Otwarcia XLIII 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, radnego powiatu Jerzego Kordosa, 
Wójta Gminy Adama Pałysa, Sekretarza Gminy Artura Cygana, sołtysów i kierowników 
referatów Urzędu Gminy oraz pozostałych gości .  
       Przewodniczący Rady poinformował,  że na ogólny stan 15 –tu radnych obecni są 

wszyscy radni.
Lista obecności – w załączeniu.

                Ad.2.  Przewodniczący Rady  Paweł Patrzałek odczytał  porządek  posiedzenia, 
który przedstawia się następująco :

1. Otwarcie XLIV Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.
2. Przyjęcie porządku XLIV Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.
3. Przyjęcie Protokołu z XLIII Sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na XLIII Sesji Rady Gminy Solec- Zdrój.
5. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Wójta Gminy.
6.   Informacja  o  stanie  realizacji  zadań  oświatowych  Gminy Solec-Zdrój  za  rok  szkolny
2017/2018.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Podjęcie uchwał:
a/ uchwała w sprawie  zmiany tekstu jednolitego Statutu Gminy Solec-Zdrój,
b/ uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata 2018 – 
2032,
c/ uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2018 rok.
9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
10.Wolne wnioski i zapytania.
11.Zakończenie obrad.
Powyższy porządek radni przyjęli jednogłośnie, bez uwag.

                 Ad.3. Nikt z obecnych nie wniósł żadnych uwag do protokołu z  XLIII Sesji Rady 
Gminy. Protokół uznany został za przyjęty .  
                                                                                                               
                 Ad.4 . Wójt Adam Pałys  przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych 
na  XLIV Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój. 
Radni nie zgłosili żadnych uwag.
Sprawozdanie - w załączeniu.

                 Ad.5. Następnie kierownicy poszczególnych referatów, w imieniu  Wójta 
przedstawili informację o zarządzeniach wydanych  w okresie między Sesjami.
Nie zgłoszono uwag ani zastrzeżeń. 
Informacja – w załączeniu.

                 Ad.6. Kierownik Edyta Patrzałek przedstawiła informację o stanie realizacji zadań
oświatowych Gminy Solec-Zdrój za rok szkolny 2017/2018.



Informacja -  w załączeniu.

               Ad.7. W interpelacjach i zapytaniach radnych głos zabrali:

Radny Włodzimierz Grabda:
- Zrobić drogę na Żuków.

Radny Czesław Zeliasz:
- Droga na Magierów.
 
Radny Adrian Babiarz:
-  Zwrócił się do Wójta o przedstawienie informacji dotyczącej skażenia wody w Piestrzcu.

Radny Stanisław Żelazny:
- do powiatu: Czy w przyszłym roku będzie zrobiona droga w Świniarach?
- Podziękował za zrobione barierki i naprawę mostu w Ludwinowie.

Radny Paweł Fortuna:
- Czy wiadomo jest co ma powstać przy antenie radiowej we Włosnowicach?

Radny Jan Żubrowski:
- Dwa niebezpieczne przejścia na drodze wymagają odpowiedniego zorganizowania ruchu dla
pieszych  i pojazdów: przy kościele od strony cmentarza  i przy sklepie Centrum.
- Na ul. Żeromskiego położony jest asfalt, jednak po lewej stronie znajduje się uskok, który 
należy wysypać kamieniem.
- Czy rolnik, który zakupił ciągnik na benzynę może otrzymać dopłatę akcyzową?
Wójt Adam  Pałys wyjaśnił, że dopłata jest wyłącznie do oleju napędowego.

   Ad.9a/  Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek poinformował, że   projekt uchwały  
w sprawie  zmiany tekstu jednolitego Statutu Gminy Solec-Zdrój  był omawiany na 
posiedzeniach komisji i otrzymał ich rekomendację. 
Przewodniczący Rady odczytał  powyższą uchwałę .
Nikt z radnych nie zgłosił pytań ani uwag w związku z czym uchwała została poddana  pod 
głosowanie .
Uchwała została przyjęta 15 -oma głosami „za przyjęciem” .
Uchwała nr XLIV/265/2018  – w sprawie zmiany tekstu jednolitego Statutu Gminy Solec-
Zdrój - w załączeniu.

              Ad. 9c/ Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek poinformował, że   projekt uchwały w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata 2018 – 2032
był omawiany na posiedzeniach komisji i otrzymał ich rekomendację. 
Przewodniczący 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, 
Uchwała nr XLIV/266/2018   w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-
Zdrój na lata 2018 -2032 – w załączeniu.

             Ad.9d/ Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek poinformował, że   projekt uchwały  w 
sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2018 rok  był omawiany na posiedzeniach ko-



misji i otrzymał ich rekomendację. 
Przewodniczący 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, 
Uchwała nr XLIV/267/2018   w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2018 rok  – 
w załączeniu.

           Ad.10. Odpowiedzi na zgłoszone pytania i interpelacje udzielili:
Przewodniczący Powiatu Andrzej Gądek:
- Odbył się  przetarg na budowę 180-m odcinka drogi w Świniarach . Jednak  z uwagi na 
wysoką cenę nie będzie robiona w tym roku.
- Droga na Żuków również nie będzie robiona w tym roku.
- Sprawa organizacji ruchu pod sklepem Centrum  będzie poddana pod rozważenie 
specjalistom od ruchu drogowego.
- Droga do Magierowa – w pierwszej kolejności należy uregulować stan prawny drogi.
- Nawiązując do zarzutów podnoszonych w trakcie kampanii wyborczej wyjaśnił, że kondycja
finansowa szpitala w Busku-Zdroju jest dobra .

Wójt Adam Pałys:
- Na dzień dzisiejszy nie posiada żadnych informacji dotyczących anteny we Włosnowicach.
Pan Andrzej Gądek dodał, że nikt nie dostanie pozwolenia na budowę nowej wieży we 
Włosnowicach.
- Droga przy kościele będzie przebudowana w ramach rewitalizacji.
- ul. Żeromskiego będzie poprawiona.
- Sprzeczne informacje dotyczące skażenia wody w Piestrzcu były związane z  
nieprawidłowościami przy  pobieraniu próbki wody do badania przez pracowników 
SANEPID-u.

              Ad. 11. Wolne wnioski i zapytania:
Obecni na sesji radni, sołtysi i pracownicy Urzędu złożyli wzajemne podziękowania za 
współpracę w mijającej kadencji 2014 - 2018.

             Ad.12. W związku z wyczerpaniem się porządku obrad Przewodniczący  
Rady Gminy Paweł Patrzałek  dokonał zamknięcia XLIV Sesji Rady Gminy Solec-
Zdrój.

Protokołowała:                                                                                Przewodniczący  Rady
Danuta Grabda                                                                                      Paweł Patrzałek
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