
                                            PROTOKÓŁ  Nr XVII/2020 

 

z  XVII Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój, odbytej w dniu 22 maja 2020 roku w budynku 

administracyjnym Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju, w godz. od 8°° do 11¹°. 

        

 

                Ad.1.  Otwarcia XVII  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 i Sekretarza Artura Cygana . 

   

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

Obecnych jest 12 radnych, co stanowi  quorum  niezbędne do prowadzenia obrad Rady Gminy Solec-

Zdrój  oraz podejmowania prawomocnych uchwał.   

Radni nieobecni na Sesji:   Teresa Sowula, Łukasz Madej, Grzegorz Lasak. 

 

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

przedstawia się następująco :  

1. Otwarcie  XVII Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

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

4. Przyjęcie Protokołu z XVI  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. Sprawozdanie GOPS z oceny zasobów pomocy społecznej (dostępne na portalu radnego). 

8. Przedstawienie przez Wójta Gminy Radzie Gminy Raportu o stanie Gminy Solec-Zdrój.  

9. Podjęcie uchwał:  

a/ uchwała w sprawie zaliczenia drogi na terenie gminy Solec-Zdrój do kategorii dróg gminnych i 

ustalenie jej przebiegu    

b/ uchwała w sprawie  ustalenia Regulaminu korzystania z zabytkowego parku w Zborowie, będącego 

własnością Gminy Solec – Zdrój     

c/ uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Zborowie    

d/ uchwała w sprawie  określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne  usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 

zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania     

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

f/ uchwała w sprawie  zmiany budżetu Gminy  Solec-Zdrój na 2020 rok     

g/  uchwała w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji o zniesienie 

urzędowej nazwy miejscowości      

h/ w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie                     

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy 

Solec-Zdrój     

i/ w sprawie stanowiska   Rady Gminy dotyczącego Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego (LICP) 

dla przedsięwzięcia pn: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „BUS4432A” wraz z 

niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr. ewid. 541 położonej w miejscowości Świniary, 

gm. Solec – Zdrój   

10. Wolne wnioski i zapytania. 

11. Zakończenie obrad. 

 

Na Sesję przybył radny Grzegorz Lasak. Przewodniczący Rady stwierdził, że obecnych jest 13 

radnych. Następnie poddał pod głosowanie porządek Sesji. 

Za  przyjęciem proponowanego porządku XVII Sesji głosowało 13 radnych. 

 



                   Ad.4. Nikt z obecnych radnych nie złożył interpelacji ani zapytań.  

 

                  Ad.5. Nikt z obecnych radnych nie wniósł żadnych uwag do protokołu z  XVI 

Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy. Protokół uznany został  za przyjęty .        

 

                  Ad.6. Wójt Adam Pałys   przedstawił informacje z wykonania uchwał podjętych na XVI 

Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój oraz sprawozdania za okres między sesjami z działalności Referatu 

Finansów i Referatu Gospodarki Komunalnej. Sekretarz Artur Cygan przedstawił sprawozdanie z 

działalności Referatu Organizacyjnego, Promocji i Kultury zaś Pan Piotr Kalita  - z działalności 

referatu Inwestycji, Rozwoju Gminy i Środowiska. 

Informacje – w załączeniu. 

Pytania i uwagi do przedłożonych informacji zgłosili: 

Radny Grzegorz Lasak zwrócił się o: 

-  przedstawienie wyjaśnień w sprawie odstąpienia od budowy ścieżki rowerowej z Solca-Zdroju do 

Buska-Zdroju, 

- informację w sprawie  złożonych ofert dotyczących prac rewitalizacyjnych. 

 

Z-ca Wójta Piotr Kalita poinformował, że: 

-  Złożone zostały cztery oferty, z których najkorzystniejsza zamyka się w granicach 8.400 tys. zł.  

-  Ścieżka rowerowa znajduje się w planach od 2016 roku. Wprowadzone międzyczasie przez 

administrację rządową  zmiany kompetencyjne sprawiły, że na wydanie decyzji środowiskowej trzeba 

było czekać ponad rok, tak samo na wydanie uzgodnień. Pozwolenie wodno-prawne  procedowane jest 

do dnia dzisiejszego. Bez tych dokumentów nie można było skończyć w określonym czasie 

dokumentacji projektowej. W grę wchodzi również wywłaszczenie działek. Nierealne jest wykonanie 

18,5 km inwestycji przy obecnie obowiązujących cenach, przypuszczalnie dwa razy wyższych  niż 

wyjściowe. Inwestycja podlega pod trzy samorządy: Gmina Busko-Zdrój,  Powiat Buski i Gmina 

Solec-Zdrój.  Ze środków naszej gminy sfinansowane było studium wykonalności.  

Wójt Adam Pałys dodał, że dokumentacja będzie dokończona, by przy okazji ogłoszenia nowego 

programu można było się  ubiegać  o dofinansowanie  budowy ścieżki. 

 

                 Ad.7. Przewodniczący Paweł Patrzałek poinformował, że sprawozdanie GOPS z oceny 

zasobów pomocy społecznej jest dostępne na portalu radnego i każdy miał możliwość zapoznania się z 

nim.  

Nikt nie zgłosił pytań. Sprawozdanie zostało uznane za przyjęte. 

Sprawozdanie - w załączeniu. 

 

                 Ad.8. Wójt Adam Pałys przedłożył radnym Raport o stanie Gminy Solec-Zdrój za 2019 rok. 

Poinformował, że ze względu na panujący w kraju stan epidemiczny, termin, zarówno złożenia raportu 

jak i udzielenia absolutorium, został przedłużony o 2 miesiące. Niemniej jednak na dzisiejszej sesji 

każdy radny otrzymuje raport do zapoznania się. Treść raportu dostępna jest również  w BIP-ie. 

Wójt poinformował , że na stronie internetowej Gminy znajduje się informacja dotycząca ulg dla osób 

prowadzących działalność gospodarczą. 

Przedstawił też szacunkowe straty, które z powodu pandemii poniosła  Gmina : 

- niższe o ok. 200 – 250 tys. zł wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, 

- wpływy z PIT i CIT już są niższe o 200 tys. zł. 

- brak jest wpływów za ścieki pokąpielowe, konieczne natomiast jest bieżące utrzymanie oczyszczalni 

ścieków, 

- mniejsze zużycie wody i ścieków (nieczynne pensjonaty, hotele, uzdrowisko) 

- brak wpływów z tytułu opłaty uzdrowiskowej. 

Ogółem szacowane straty  wynoszą ok. 900 tys. – 1 mln zł. 

 

                  Ad.9. a/ Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek poinformował, że  projekt uchwały w 

sprawie zaliczenia drogi na terenie gminy Solec-Zdrój do kategorii dróg gminnych i ustalenie jej 

przebiegu   był omawiany na posiedzeniu komisji stałych i otrzymał ich rekomendacje. Następnie 



odczytał uchwałę. Nikt z obecnych nie zgłosił uwag pod jej adresem, w związku z czym poddał 

uchwałę pod głosowanie. Za przyjęciem  uchwały głosowało 13 radnych, 0 – przeciw,  

0 – wstrzymujących się . 

Uchwała Nr XVII/99/2020 w sprawie zaliczenia drogi na terenie gminy Solec-Zdrój do kategorii dróg 

gminnych i ustalenie jej przebiegu – w załączeniu. 

 

                 Ad. 9b/ Przewodniczący Paweł Patrzałek  poinformował, że projekt uchwały w sprawie  

ustalenia Regulaminu korzystania z zabytkowego parku w Zborowie, będącego własnością Gminy 

Solec – Zdrój 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 13 radnych, 0 – przeciw,  0 – wstrzymujących się. 

Uchwała Nr XVII/100/2020 w sprawie  ustalenia Regulaminu korzystania z zabytkowego parku w 

Zborowie, będącego własnością Gminy Solec – Zdrój – w załączeniu. 

 

                 Ad. 9c/ Przewodniczący Paweł Patrzałek  poinformował, że projekt uchwały  zmieniającej 
uchwałę w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Zborowie 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 13 radnych, 0 – przeciw,  0 – wstrzymujących się. 

Uchwała Nr XVII/101/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Punktu 
Przedszkolnego w Zborowie – w załączeniu. 

 

                 Ad. 9d/ Przewodniczący Paweł Patrzałek  poinformował, że projekt uchwały w sprawie  

określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne  

usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz 

trybu ich pobierania 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 13 radnych, 0 – przeciw,  0 – wstrzymujących się. 

Uchwała Nr XVII/102/2020 w sprawie  określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności 

za usługi opiekuńcze i specjalistyczne  usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub 

całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania  – w załączeniu. 

 

                 Ad. 9e/ 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. Nikt z radnych nie zgłosił 

uwag ani zastrzeżeń do przedłożonej uchwały. 

Przewodniczący poddał uchwałę  pod głosowanie.  

Za przyjęciem  uchwały głosowało 13 radnych, 0 – przeciw,  0 – wstrzymujących się. 

Uchwała Nr XVII/103/2020  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 -2032  

– w załączeniu. 

 

                 Ad. 9f/ 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. Nikt z radnych nie zgłosił uwag ani 

zastrzeżeń do przedłożonej uchwały. 

Przewodniczący poddał uchwałę  pod głosowanie.  

Za przyjęciem  uchwały głosowało 13 radnych, 0 – przeciw,  0 – wstrzymujących się. 

Uchwała Nr XVII/104/2020 w sprawie  zmiany budżetu Gminy  Solec-Zdrój na 2020 rok  – w 

załączeniu. 

 



                 Ad. 9g/ Przewodniczący Paweł Patrzałek  poinformował, że projekt uchwały w sprawie 

wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji o zniesienie urzędowej nazwy 

miejscowości 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 13 radnych, 0 – przeciw,  0 – wstrzymujących się. 

Uchwała Nr XVII/105/2020 w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji 

o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości    – w załączeniu. 

 

                 Ad. 9h/ Przewodniczący Paweł Patrzałek  poinformował, że projekt uchwały w sprawie 

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Solec-Zdrój 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 13 radnych, 0 – przeciw,  0 – wstrzymujących się. 

Uchwała Nr XVI/106/2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie  odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na 

terenie Gminy Solec-Zdrój  – w załączeniu. 

 

                 Ad. 9i/ Przewodniczący Paweł Patrzałek  poinformował, że projekt uchwały w sprawie 

stanowiska   Rady Gminy dotyczącego Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego (LICP) dla 

przedsięwzięcia pn: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „BUS4432A” wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną na działce o nr. ewid. 541 położonej w miejscowości Świniary, gm. Solec – 

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

rekomendację.  

Radny Stanisław Żelazny: 

- Wielu mieszkańców jest nieprzychylnych postawieniu  wieży.  

Radny Grzegorz Lasak: 

- Rozważyć umieszczenie w planie miejscowego zagospodarowania zapisu zakazującego budowę 

wież telekomunikacyjnych. 

Wójt Adam Pałys: 

- W m.p.z.p. było wyznaczone jedno miejsce we Włosnowicach pod budowę stacji telefonii 

komórkowej i zostało już wykorzystane. Wydana została jednak ustawa zgodnie z którą sieć 

telekomunikacyjna traktowana jest jako infrastruktura. Zmianą planu nie można zakazać budowy 

takich obiektów, jedynie ustawa  wyłączająca   gminy uzdrowiskowe może zapobiec takim 

przedsięwzięciom. 

Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie.  

za przyjęciem  uchwały głosowało 13 radnych, 0 – przeciw,  0 – wstrzymujących się. 

Uchwała Nr XVII/107/2020 w sprawie stanowiska   Rady Gminy dotyczącego Lokalizacji Inwestycji 

Celu Publicznego (LICP) dla przedsięwzięcia pn: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 

„BUS4432A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr. ewid. 541 położonej w 

miejscowości Świniary, gm. Solec – Zdrój  - w załączeniu. 

 

 

                Ad.10. Wolne wnioski i zapytania: 

 

Radny Eryk Grabowski: 

- Wójt powinien realizować stanowisko Rady Gminy w sprawie skomunikowania wschodniej i 

zachodniej części Solca-Zdroju, nie czekając aż minie pandemia. Zaprosić właściciela Uzdrowiska na 

spotkanie. 

- Z czym związana była sprawa zajęcia pasa drogowego? 

- Dlaczego nie ma spotkań komitetu rewitalizacyjnego? Osobiście ma szereg uwag do procesu 

rewitalizacji.  

- Ma szereg zastrzeżeń do wykonania i estetyki parku w Zborowie. Wnioskuje o wymianę obrzeży 



parku. Szutrowe alejki są niepraktyczne dla użytkowników,  należy je wyasfaltować. 

- Park w Solcu-Zdroju, który również kiedyś był rewitalizowany, jest zaniedbany. 

- Plan rewitalizacji Solca-Zdroju jest zmieniany na gorszy. Zwołać spotkanie komitetu 

rewitalizacyjnego. 

- Zwrócił się do Wójta o ustosunkowanie się do wyemitowanego w TVP programu telewizyjnego 

„Magazyn śledczy”, dotyczącego budowy elektrociepłowni. 

 

Radny Grzegorz Lasak: 

- Budowa ścieżki rowerowej została zaprzepaszczona. Uważa, że gdy ktoś nie wywiązuje się z 

obowiązków należy szybko reagować. Jeżeli w przyszłości ścieżka byłaby budowana, to należy 

wówczas zrobić również drogi poscaleniowe. 

- Zorganizować spotkanie z p. Sztukiem i postawić jasne warunki w sprawie skomunikowania 

miejscowości Solce-Zdrój. 

- Uważa, że w budynkach uzdrowiskowych w celu ich  ogrzania,  właściciel może montować 

pojedyncze piecyki gazowe, niekoniecznie musi to być elektrociepłownia. 

- Ruszyć z kampanią promującą Solec-Zdrój. 

- W parku w Zborowie zabezpieczyć skarpę.  

- Ograniczyć ilość siłowni plenerowych w poszczególnych miejscowościach. 

- Jaki obiekt ma powstać w okolicach zalewu? 

- W decyzjach podatkowych podawać w kwotach  wysokość udziałów dla poszczególnych 

udziałowców.  

- Nawiązując do programu TVP zwrócił się do Wójta o  stanowisko w sprawie  popierania budowy 

elektrociepłowni. 

 

Radny Włodzimierz Grabda: 

- Drogi poscaleniowe są utwardzone. Uważa, że w pierwszej kolejności należy budować drogi do 

miejsc zamieszkanych. 

 

Radny Paweł Fortuna: 

-  Program TVP pokazał całą sprawę tendencyjnie. Przełoży się to na pogorszenie wizerunku naszej 

gminy.  

 

Radny Jan Powroźnik: 

- Mieszkańcy domagają się ponownego wprowadzenia książeczek opłat za śmieci. 

 

Radny Stanisław Żelazny: 

- Obok kościoła w Świniarach  namalować linię oddzielającą parking i przejście dla pieszych. 

 

Radny Paweł Patrzałek: 

- Poprawić wjazd na ul. Leśną. 

- Poprawić nawierzchnię przy zbiegu ulicy Solnej i Kościuszki. 

- Niektóre miejsca w alejach parku w Zborowie są słabo utwardzone. Należy je poprawić i alejki będą 

nadawały się do użytku. 

- Program TVP wpłynął na pogorszenie wizerunku gminy. Uważa, że mało spraw, zwłaszcza 

inwestycyjnych, rozwiązywanych jest przy udziale mieszkańców. Zastanowić się nad 

zorganizowaniem spotkania mieszkańców z inwestorami. 

 

Radny Eryk Grabowski: 

- Elektrociepłownia była planowana już dawno. Dlaczego nie ma stanowiska Rady w tej sprawie? 

 

Radny Grzegorz Lasak: 

- Zrobić cały pas drogi przy wjeździe na ul. Leśną. 

 

Radny Marcin Nurek: 

- do powiatu: Poprawić chodnik obok szkoły, 



- Od kiedy odbiór śmieci zmieszanych będzie odbywał się dwa razy w miesiącu? 

- Naprawić lampy uliczne przy ul. 1 Maja i Słonecznej. 

- W związku z poważnymi brakami  krwi dla pacjentów, zorganizuje w Solcu-Zdroju punkt poboru 

krwi, ogłosi termin i apeluje do chętnych o oddanie krwi.   

- Uważa, że należy zrobić  jedną profesjonalną siłownię. 

 

Radna Renata Domańska: 

-  Wybudować w Piestrzcu plac zabaw i siłownię. 

 

Radny Grzegorz Lasak: 

- Czy znane są plany chińskiego inwestora? 

 

Odpowiedzi na powyższe udzielił Wójt Adam Pałys: 

- Nie posiada żadnych informacji na temat zamierzeń chińskich inwestorów. 

- W sprawie budowy drogi przez park ,właściciela uzdrowiska można zaprosić na posiedzenie komisji. 

- Pas drogowy przy zbiegu ul. Kościuszki i Kościelnej został zastawiony rusztowaniem, brakowało 

natomiast  odpowiedniego  oznakowania. W tej sprawie wszczęte jest postępowanie. 

- Zgłosi przewodniczącemu komitetu rewitalizacyjnego wniosek o zorganizowanie spotkania. 

- Park w Zborowie budowany jest zgodnie z projektem.  Nie było jeszcze odbioru robót. 

- Uważa, że temat  rewitalizacji należy poruszyć na posiedzeniach komisji Rady i zdecydować czy 

kontynuować ją przy wykorzystaniu dofinansowania unijnego, czy zrobić mniejszy zakres w ramach 

środków własnych. 

- Wyjaśnił, że w sprawie elektrociepłowni uzyskał opinie, że nie trzeba opracowywać  raportu 

oddziaływania na środowisko. W przeciwnym wypadku podjąłby właściwe działania. 

- Zgłosi do powiatu konieczność  zabezpieczenia rowu przy drodze powiatowej,  poprawę nawierzchni 

przy ul. Leśnej oraz wniosek dotyczący parkingu przy kościele w Świniarach. 

- Książeczki do opłat za śmieci mogą być wprowadzone dopiero od września,  kiedy będą już ustalone 

terminy odbioru odpadów.  

- Drogi w gminie remontowane są cały czas, a żeby je dalej robić muszą być ujęte w budżecie gminy.  

- O planowanych inwestycjach należy rozmawiać wspólnie na posiedzeniach komisji. 

- Obecnie są szerokie możliwości promocji gminy, również poprzez  media społecznościowe i należy 

je wdrażać . 

 

Radny Jan Powroźnik: 

- Od kiedy można korzystać ze środków funduszu sołeckiego? 

Wójt Adam Pałys: 

- Środki z funduszu można już wydatkować. 

 

Z-ca Wójta Piotr Kalita poinformował, że prace przy parku w Zborowie nie zostały jeszcze 

zakończone. Dodał, że jest to park zabytkowy znajdujący się pod kontrolą Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków. 

 

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

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

 

 

Protokołowała:                                                                                        Przewodniczący Rady 

 

Danuta Grabda                                                                                            Paweł Patrzałek 

 

 

 

 

 


