
 

                                            PROTOKÓŁ  Nr XVI/2020 

 

z  XVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój, odbytej w dniu 3 kwietnia 2020 roku.   

        

Z uwagi na wprowadzone przez rząd obostrzenia mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu  się 

koronawirusa , sesja odbyła się on-line, w godzinach od 16.00 do 16.45. 

 

                Ad.1.  Otwarcia XVI Nadzwyczajnej 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 oraz  

Wójta Gminy Adama Pałysa . 

   

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

Podczas sprawdzania obecności swój udział w sesji potwierdziło 10 radnych, co stanowiło  quorum  

niezbędne do prowadzenia obrad Rady Gminy Solec-Zdrój  oraz podejmowania prawomocnych uchwał.  

W trakcie trwania obrad do sesji dołączyło czterech radnych. 

Radny nieobecny na Sesji -   Marian Mastaliński. 

 

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

przedstawia się następująco :  

1. Otwarcie  XVI Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

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

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

5. Przyjęcie Protokołu z XV  Sesji Rady Gminy. 

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

7. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 rok. 

8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu-Zdroju za 2019 rok. 

9. Sprawozdanie z realizacji wieloletniego programu współpracy gminy Solec-Zdrój z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 

roku. 

10. Podjęcie uchwał:  

a/ w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/78/2019 Rady Gminy Solec-Zdój z dnia 30 grudnia 2019 r.  w 

sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

2020 rok w Gminie Solec-Zdrój”   

b/ zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Solec-Zdrój, 

warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z nich                                                                                      

c/ w sprawie stanowiska Rady Gminy dotyczącego skomunikowania wschodniej i zachodniej części 

miejscowości Solec-Zdrój   

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

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

11. Wolne wnioski i zapytania. 

12. Zakończenie obrad. 

 

Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek poddał proponowany porządek pod głosowanie, kolejno 

wyczytując radnych imiennie. 

Z uwagi na występujące problemy techniczne, nie udało się każdorazowo uzyskać połączenia ze 

wszystkimi radnymi biorącymi udział w sesji, w związku z czym zarówno w głosowaniu nad 

porządkiem obrad jak i  nad uchwałami odnotowano  te głosowania, które zostały przekazane przez 

radnych w sposób czytelny. 

Za  przyjęciem proponowanego porządku XVI Sesji głosowało 10 radnych. 

 



                Ad.4. Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że radni mogą złożyć swoje pytania i 

interpelacje pocztą elektroniczną na adres Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju..  

 

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

Protokół uznany został  za przyjęty .        

 

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

Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój, z realizacji  wydanych zarządzeń oraz sprawozdania z działalności  

poszczególnych referatów Urzędu Gminy. Poinformował, że szczegółowe informacje zostały 

umieszczone na portalu dla radnych. Nikt z radnych nie zgłosił pytań . 

Informacje – w załączeniu. 

 

                 Ad.7. Przewodniczący Paweł Patrzałek poinformował, że sprawozdanie z realizacji zadań z 

zakresu wspierania rodziny  za 2019 rok zostało umieszczone na portalu dla radnych i każdy miał 

możliwość zapoznania się z nim. Nikt nie zgłosił pytań. Sprawozdanie zostało uznane za przyjęte. 

Sprawozdanie - w załączeniu. 

 

                 Ad.8. Przewodniczący Paweł Patrzałek poinformował, że sprawozdanie z  działalności 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu-Zdroju za 2019 rok zostało umieszczone na portalu 

dla radnych i każdy miał możliwość zapoznania się z nim.  

Nikt nie zgłosił pytań. Sprawozdanie zostało uznane za przyjęte. 

Sprawozdanie - w załączeniu. 

 

                  Ad.9. Przewodniczący Paweł Patrzałek poinformował, że sprawozdanie z realizacji 

wieloletniego programu współpracy gminy Solec-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku zostało umieszczone na 

portalu dla radnych i każdy miał możliwość zapoznania się z nim.  

W uzupełnieniu sprawozdania Wójt poinformował, iż umowa dzierżawy starej plebani zostanie 

przedłużona na kolejne 10 lat , a obiekt zostanie  udostępniony Stowarzyszeniu Społeczno-

Kulturalnemu w Solcu-Zdroju, na prowadzenie  działalności statutowej.  Nikt nie zgłosił pytań. 

Sprawozdanie zostało uznane za przyjęte. 

Sprawozdanie - w załączeniu. 

 

                     Ad.10a/ Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek poinformował, że w trzech pierwszych 

projektach uchwał, po pozytywnym zaopiniowaniu ich przez komisje, nie nastąpiły żadne zmiany, w 

związku z czym odczyta tylko numery i tytuły uchwał i podda je pod głosowanie. W dwóch  

pozostałych wprowadzono niewielkie zmiany  i te zostaną poddane pod głosowanie po ich omówieniu 

. 

Przewodniczący Paweł Patrzałek  poddał   pod głosowanie uchwałę Nr XVI/94/2020 w sprawie 

zmiany Uchwały Nr XIV/78/2019 Rady Gminy Solec-Zdój z dnia 30 grudnia 2019 r.  w sprawie 

przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok 

w Gminie Solec-Zdrój”  . Poinformował, że komisje obradowały nad projektem  uchwały i otrzymał 

pozytywną opinię. Nikt z radnych nie zabrał głosu w sprawie powyższej uchwały. 

W trakcie głosowania, polegającym na imiennym wywoływaniu radnych,  za przyjęciem  uchwały 

głosowało 10 radnych, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się . 

Uchwała Nr XVI/94/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/78/2019 Rady Gminy Solec-Zdój z 

dnia 30 grudnia 2019 r.  w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

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

 

                 Ad. 10b/ Przewodniczący Paweł Patrzałek  poinformował, że projekt uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Solec-Zdrój, warunków i 

zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z nich   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 Nr XVI/95/2020 pod głosowanie.  



W trakcie głosowania, polegającym na imiennym wywoływaniu radnych,  za przyjęciem  uchwały 

głosowało 9 radnych, 0 – przeciw,  0 – wstrzymujących się. 

Uchwała Nr XVI/95/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych 

w Gminie Solec-Zdrój, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłat 

za korzystanie z nich   – w załączeniu. 

 

                 Ad. 10c/ Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek poinformował, że projekt uchwały w 

sprawie stanowiska Rady Gminy dotyczącego skomunikowania wschodniej i zachodniej części 

miejscowości Solec-Zdrój był  szczegółowo  omawiany na posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy 

i otrzymał pozytywną opinię . Nikt z radnych nie zabrał głosu w sprawie  przedstawionej uchwały. 

Przewodniczący poddał uchwałę  Nr XVI/96/2020 pod głosowanie. 

W trakcie głosowania, polegającym na imiennym wywoływaniu radnych,  za przyjęciem  uchwały 

głosowało 9 radnych. 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się. 

Uchwała Nr XVI/96/2020 w sprawie stanowiska Rady Gminy dotyczącego skomunikowania 

wschodniej i zachodniej części miejscowości Solec-Zdrój – w załączeniu. 

 

                 Ad. 10d/ Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek przystąpił do podjęcia uchwały sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2032.  

Wójt Adam Pałys  poinformował, że zarówno do projektu uchwały w sprawie  WPF jak i zmiany 

budżetu gminy, w okresie po zaopiniowaniu ich przez komisje,  wprowadzono wyłącznie zmiany 

związane z otrzymaniem środków finansowych  na pomoc materialną dla uczniów.       

Przewodniczący poddał uchwałę  Nr XVI/97/2020 pod głosowanie. 

W trakcie głosowania, polegającym na imiennym wywoływaniu radnych,  za przyjęciem  uchwały 

głosowało 9 radnych. 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się. 

Uchwała Nr XVI/97/2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 -2032 – w 

załączeniu. 

 

                    Ad.10.e/Przewodniczący Rady Paweł przystąpił do głosowania nad uchwałą w sprawie 

zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2020 r. 

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

Przewodniczący Paweł Patrzałek  poddał   pod głosowanie uchwałę Nr XVI/98/2020. 

W trakcie głosowania, polegającym na imiennym wywoływaniu radnych,  za przyjęciem  uchwały 

głosowało 8 radnych, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się. 

Uchwała Nr XVI/98/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy  Solec-Zdrój na 2020 rok   – w 

załączeniu. 

 

                Ad.11. Wolne wnioski i zapytania: 

 

Radny Grzegorz Lasak:  

- Mając na uwadze panujący kryzys, który na pewno przełoży się również na dochody gminy , można 

przypuszczać, że nie wszystkie zaplanowane inwestycje będą wykonane. Czy Wójt posiada jakieś 

informacje co do uruchamiania programów pomocowych również dla samorządów? 

 

Wójt Adam Pałys: 

- Obecny kryzys spowoduje spadek  dochodów gminy, przez co nie zostaną wykonane planowane 

zadania. Wstępne obliczenia wykazują ok. 3 mln zł strat w ciągu roku, faktyczne zaś znane będą po 

zakończeniu epidemii. Wówczas do realizacji będą wybierane zadania mające dla Gminy znaczenie 

priorytetowe.  

- Zwrócił się , aby radni kierowali swoje wnioski i zapytania na adres poczty elektronicznej . 

Odpowiedzi będzie udzielał poprzez portal radnego. 

 

Radny Stanisław Żelazny: 

- Jaka jest sytuacja szpitala w Busku-Zdroju? 

 Radny Grzegorz Lasak: 

- Zwiększa się ilość osób zgłaszających się na oddział zakaźny z objawami, które wymagają przyjęcia 



pacjenta na oddział i przeprowadzenia  badań . Na wyniki badań trzeba czekać ok. 9 godzin. Na dzień 

dzisiejszy szpital posiada stosowne zapasy, co nie znaczy, że za 2-3 tygodnie będą one również 

wystarczające. Podkreślił jak ważna jest izolacja, aby wirus nie rozprzestrzeniał się. 

 

Radny Eryk Grabowski: 

- Jak obecna sytuacja wpłynie na planowane inwestycje? 

Wójt Adam Pałys: 

- Wszystko uzależnione jest od tego jak długo będzie trwać epidemia. Obecnie szacuje się, że straty 

będą w granicach  3 mln zł.  

 

Radny Eryk Grabowski: 

- Na jaką pomoc mogą liczyć przedsiębiorcy? 

Wójt Adam Pałys: 

- Przedsiębiorcy już składają wnioski o odroczenie, o rozłożenie na raty, o umorzenie należności. 

Wpływają również wnioski od rolników, te jednak dotyczą okresu sprzed 15 marca, kiedy to straty 

jeszcze nie występowały. 

 

                      Ad.12. W związku z wyczerpaniem się porządku obrad Przewodniczący  Rady Gminy 

Paweł Patrzałek  dokonał zamknięcia XVI Nadzwyczajnej   Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój. 

 

 

Protokołowała:                                                                                        Przewodniczący Rady 

 

Danuta Grabda                                                                                            Paweł Patrzałek 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


