
                                      PROTOKÓŁ  Nr XXXIII/2017 
 
z XXXIII Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój, odbytej w dniu 21 sierpnia 2017 r. w budynku 
administracyjnym Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju, w godz. 8°° do 9.30. 
 
                                Ad.1.  Otwarcia XXXIII Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój dokonał  
Przewodniczący Rady Gminy Paweł Patrzałek.  Przywitał obecnych  na Sesji radnych Rady Gminy 
Solec-Zdrój  radnego powiatu  Roberta Gwoździa , Wójta Gminy Adama Pałysa, sołtysów i 
kierowników referatów Urzędu Gminy oraz pozostałych gości .   
       Przewodniczący Rady poinformował,  że na ogólny stan 15 –tu radnych obecnych jest   
13-tu , co stanowi   quorum uprawnione do podejmowania prawomocnych uchwał.  
Nieobecni na Sesji radni: Teresa Sowula, Jan Żubrowski. 
Lista obecności – w załączeniu. 
                               Ad.2. Przewodniczący Rady  Paweł Patrzałek przedstawił porządek posiedzenia: 
1. Otwarcie XXXIII Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój. 
2. Przyjęcie porządku XXXIII Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój. 
3. Przyjęcie Protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy . 
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na XXXII Sesji Rady Gminy Solec- Zdrój. 
5. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Wójta Gminy.  
6. Interpelacje i zapytania radnych. 
7. Podjęcie uchwał: 
a. w sprawie nadania nazwy ulicy w Solcu-Zdroju, 
b. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego, 
c. zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty uzdrowiskowej w miejscowości Solec-Zdrój, 
d. w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie gminy 
Solec-Zdrój, 
e. intencyjna w sprawie realizacji zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 384018 T – ul. Polna w 
Solcu-Zdroju”, 
f. w sprawie przekazania skargi na uchwałę Nr XXIX/158/2017 Rady Gminy Solec-Zdrój  z dnia 30 
marca 2017 roku,                                                                                                                                                                                                                       
g. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2017 rok, 
h. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy, 
i. w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego p.n. "Program profilaktycznych szczepień przeciw 
grypie dla mieszkańców Gminy Solec-Zdrój w wieku 70+ na lata 2018 – 2019",  
8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych. 
9.Wolne wnioski i zapytania. 
10.Zakończenie obrad. 
Powyższy porządek radni przyjęli jednogłośnie, bez uwag.   
Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek wraz z Wójtem Gminy Adamem Pałysem wręczyli radnemu 
Antoniemu Kołkowskiemu  nagrodę „Samorządowiec Roku” oraz odznakę „Zasłużony dla rolnictwa”. 
Radny powiatu Robert Gwóźdź w uznaniu dla organizatorów tegorocznych gminnych dożynek w 
Kikowie ,  przekazał pamiątkowe banery ze zdjęciami oraz płyty dokumentujące ich przebieg  
                               Ad.3. Nikt z obecnych nie wniósł żadnych uwag do protokołu z  XXXII Sesji Rady 
Gminy. Protokół uznany został za przyjęty .                                                                                                                              
                               Ad.4. Wójt Gminy Adam Pałys przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał 
podjętych na  XXXII Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.  
Radni nie zgłosili żadnych uwag. 
Sprawozdanie - w załączeniu. 
                               Ad.5. Następnie Wójt  Adam Pałys przedstawił informację o zarządzeniach 
wydanych  w okresie między Sesjami. 
Nie zgłoszono uwag ani zastrzeżeń.  
Informacja – w załączeniu. 
                              Ad.6.  W interpelacjach i zapytaniach radnych głos zabrali: 
Radny Paweł Koźbiał: 



- zwrócił się o pisemnie wystąpienie do powiatu o budowę przepustu na drodze Kolonia Zagajów – 
Piasek Mały, 
- usunąć zakrzaczenia przy drodze Kolonia Zagajów – Piasek Mały, 
- co z kanalizacją w obrębie miejscowości Chinków, Zagajów, Strażnik, 
- dlaczego zasypywany jest zbiornik p.pożarowy w Zagórzanach? 
Radny Czesław Zeliasz: 
- położyć asfalt na tzw. Płytką drogę za remizą w stronę Magierowa . 
Radny Andrzej Kopeć: 
- wnioskuje, aby gmina partycypowała w kosztach budowy chodnika w Wełninie, 
- przy okazji remontu ul. Polnej w Solcu-Zdroju przedłużyć ją do drogi prowadzącej do Zborowa. 
Radny Włodzimierz Grabda: 
- usunąć krzewy przy drodze Piasek Mały – Kolonia Zagajów, 
- co z  drogą do świetlicy i trzech posesji w Piasku Małym? 
Radny Marcin Nurek: 
- zasypać dołki na ul. Słonecznej,  
- poprawić chodnik obok p. Żółtaka i p. Sztorc, 
- naprawić ławkę przed szkołą. 
Radny Adrian Babiarz: 
- podziękował  jednostkom OSP za udział w zawodach pożarniczych, 
- zwrócił się do Wójta z pytaniem, czy z piaskowni w Piestrzcu można pobierać piach? 
                Ad.7a/  Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek poinformował, że   projekt uchwały w 
sprawie nadania nazwy ulicy w Solcu-Zdroju  był omawiany na posiedzeniach komisji i otrzymał ich 
rekomendację. 
Następnie odczytał projekt  uchwały . 
Nikt z radnych nie zgłosił pytań ani uwag do uchwały, w związku z czym  została poddana  pod 
głosowanie . 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 
przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 0 radnych .  
Uchwała nr XXXIII/185/2017 w sprawie nadania nazwy ulicy w Solcu-Zdroju –  
w załączeniu. 
                      Ad. 7b/  Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek poinformował, że   projekt uchwały   w 
sprawie  zawarcia porozumienia międzygminnego był omawiany na posiedzeniach komisji i otrzymał 
ich rekomendację, a następnie odczytał projekt uchwały . 
Nikt z radnych nie zgłosił pytań ani uwag w związku z czym uchwała została poddana  pod 
głosowanie . 
Za przyjęciem głosowało 13 radnych,  
przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 0 radnych .  
Uchwała nr XXXIII/186/2017 w  sprawie  zawarcia porozumienia międzygminnego  –  
w załączeniu. 
                       Ad.7c/  Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek poinformował, że   projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty uzdrowiskowej w miejscowości Solec-Zdrój był omawiany na 
posiedzeniach komisji i otrzymał ich rekomendację.  
Przewodniczący  odczytał  uchwałę. 
Nikt z radnych  nie zgłosił uwag. 
Poddana pod głosowanie została przyjęta 13-oma głosami „za”, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się. 
Uchwała Nr XXXIII/187/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty uzdrowiskowej w miejscowości 
Solec-Zdrój  – w załączeniu. 
                           Ad.7d/ Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek poinformował, że   projekt uchwały  w 
sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych  na terenie gminy 
Solec-Zdrój 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 . 



Uchwała została przyjęta 13 -oma głosami „za”, 0 – przeciw, 0 –  wstrzymujących  się. 
Uchwała nr XXXIII/188/2017  – w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków 
komunikacyjnych  na terenie gminy Solec-Zdrój w załączeniu. 
                           Ad.7e/ Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek poinformował, że   projekt uchwały 
intencyjnej w sprawie realizacji zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 384018 T – ul. Polna w Solcu-
Zdroju” był omawiany na posiedzeniach komisji i otrzymał ich rekomendację a następnie odczytał 
projekt uchwały . Nikt z radnych nie zgłosił pytań ani uwag w związku z czym uchwała została 
poddana  pod głosowanie : 
za przyjęciem głosowało – 13 radnych,  
przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 0 radnych. 
Uchwała Nr XXXIII/189/2017 intencyjna w sprawie realizacji zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 
384018 T – ul. Polna w Solcu-Zdroju”  – w załączeniu. 
                      Ad. 7f/ Przewodniczący Rady Gminy Paweł Patrzałek poinformował, że projekt uchwały  
w sprawie przekazania skargi na uchwałę Nr XXIX/158/2017 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 30 
marca 2017 roku był omawiany na posiedzeniach komisji i otrzymał ich rekomendację. Następnie 
odczytał projekt uchwały. Nikt z radnych nie zgłosił pytań ani uwag.  
Uchwała poddana pod głosowanie została przyjęta następującą ilością głosów: za – 13, przeciw – 0, 
wstrzymało się – 0. 
Uchwała Nr XXXIII/190/2017  w sprawie przekazania skargi na uchwałę  
Nr XXIX/158/2017 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 30 marca 2017 roku - w załączeniu. 
                       Ad. 7g/ Przewodniczący Rady Gminy Paweł Patrzałek  poinformował, że projekt 
uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 r. był omawiany na posiedzeniach komisji i 
otrzymał ich rekomendację  a następnie  odczytał projekt uchwały . 
Nikt z radnych nie zgłosił uwag. Poddana pod głosowanie została przyjęta następującą ilością głosów: 
Za – 13 radnych, przeciw – 0 radnych, wstrzymało się – 0 radnych. 
Uchwała Nr XXXIII/191/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2017 rok  - w 
załączeniu. 
                        Ad.7h/ Przewodniczący Rady Gminy Paweł Patrzałek  poinformował, że projekt 
uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy  był 
omawiany na posiedzeniach komisji i otrzymał ich rekomendację, a następnie  odczytał projekt 
uchwały . 
Nikt z radnych nie zgłosił uwag. Poddana pod głosowanie została przyjęta następującą ilością głosów: 
Za – 13 radnych, przeciw – 0 radnych, wstrzymało się – 0 radnych. 
Uchwała Nr XXXIII/192/2017 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego 
deficytu budżetu Gminy   - w załączeniu. 
                          Ad.7i/ Przewodniczący Rady Gminy Paweł Patrzałek  poinformował, że projekt 
uchwały w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego p.n. „Program profilaktycznych szczepień 
przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Solec-Zdrój w wieku 70+ na lata 2018 – 2019”  był 
omawiany na posiedzeniach komisji i otrzymał ich rekomendację  a następnie  odczytał projekt 
uchwały . 
Nikt z radnych nie zgłosił uwag. Poddana pod głosowanie została przyjęta następującą ilością głosów: 
Za – 13 radnych, przeciw – 0 radnych, wstrzymało się – 0 radnych. 
Uchwała Nr XXXIII/193/2017 w sprawie  przyjęcia programu zdrowotnego p.n. „Program 
profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Solec-Zdrój w wieku 70+ na lata 
2018 – 2019”  - w załączeniu. 
                        Ad.8. Odpowiedzi na zgłoszone pytania i interpelacje udzielili: 
Wójt Adam Pałys: 
- wniosek o przepust na Koloni Zagajów był już składany do Zarządu Dróg, teraz zostanie ponowiony, 
- obecnie trwa wysyłanie zawiadomień do właścicieli działek  zobowiązujących ich do  wycięcia 
zakrzaczeń, które powodują utrudnienia w ruchu  drogowym, 
- wniosek o środki finansowe na budowę kanalizacji w miejscowościach Chinków, Zagajów i 
sąsiednich oczekuje na przyznanie dotacji, 
- pod  zbiornik  p.poż. w Zagórzanach wywożony jest  gruz  w celu utwardzenia gruntu, ponieważ w 
tym miejscu będzie  zrobiony  spocznik  dla rowerzystów, 



- tzw. Płytkiej drogi znajdującej się  za remizą w Piestrzcu nie ma w ewidencji gruntów, dlatego w 
pierwszej kolejności należy odtworzyć  i uregulować jej przebieg, 
- na dzień dzisiejszy nie wiadomo jeszcze , które drogi w gminie będą realizowane wspólnie z 
powiatem, stąd też nie może zapewniać o 50% udziale finansowym przy budowie chodnika w 
Wełninie, 
- w sprawie remontu ul. Polnej w Solcu-Zdroju podjęta została na dzisiejszej sesji stosowna  uchwała, 
- usunięcie zakrzaczeń przy drodze w Piasku Małym będzie zrealizowane, 
- część drogi o której budowę wnioskuje radny  W. Grabda jest własnością powiatu, 
- w sprawie dołków na ul. Słonecznej i chodników wystąpi do powiatu, 
- szczeble do ławki obok szkoły są już gotowe i będą wymienione, 
- na masowe pobieranie piachu z piaskowni  powinna być wydana koncesja, a takiej na dzień 
dzisiejszy nie ma. 
       Ad.11. W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrali: 
Pan Eryk Grabowski: 
- W dniu dzisiejszym złożył do Wójta Gminy petycję od mieszkańców Wełnina w sprawie budowy 
chodnika. 
- Mieszkańcy zgłaszają również, że nie mają innej możliwości przejścia nad zalew , jak tylko 
przechodząc przez centrum  Solca-Zdroju. 
- Park uzdrowiskowy otoczony jest zasiekami, niektóre miejsca polane są olejem czyli substancją 
która powinna być utylizowana. Oczekuje wyjaśnień od obecnego na sesji dyrektora uzdrowiska. 
Pan Bogusław Kunat zwrócił się do p. E Grabowskiego o pisemnie zgłoszenie powyższego problemu. 
Pan Krzysztof Fortuna: 
- W okresie dużych upałów w Zborowie brak było wody. Było to dużą uciążliwością nie tylko pod 
względem higienicznym. Rolnicy posiadający zwierzęta gospodarskie nie mieli ich czym napoić. 
Uważa, że  w gminie należy tak przebudować urządzenia wodociągowe, aby w przyszłości  w razie 
potrzeby można było  doprowadzić wodę do każdego gospodarstwa domowego.    
Pan Eryk Grabowski: 
- Co z rewitalizacją Solca-Zdroju? 
- Dlaczego rzeka Rzoska jest zablokowana przez uzdrowisko,  zagrodzone jest dojście do niej? 
Pan Andrzej Grabda? 
- Co z oświetleniem w Kikowie? 
Pan Krzysztof Fortuna: 
- Co z chodnikiem w Zborowie? 
Pan Czesław Zeliasz: 
- Zrobić drogę do p. Bahr. 
Odpowiedzi na zgłoszone pytania udzielił Wójt Gminy Adam Pałys: 
- Gmina partycypuje w każdej drodze budowanej przez powiat. Posiada również wiele własnych dróg, 
które wymagają inwestowania w nich. W miarę swoich możliwości dofinansowuje powiat w zakresie 
budowy dróg i chodników. 
- Nawiązując do zasieków wokół uzdrowiska uważa, że każdy właściciel ma prawo zagrodzić swoją 
posiadłość. Obecnie toczy się sprawa sądowa o wznowienie granic pomiędzy uzdrowiskiem a 
gruntami gminy. 
- W miesiącach wrzesień – październik odbędzie się nabór wniosków na rewitalizację miejscowości. 
Niestety wysokość środków na dofinansowanie została w dużym stopniu  zmniejszona. 
- Gmina zwróciła się do zarządcy cieku Rzoska o interwencję i właściciel uzdrowiska zobowiązany 
został do usunięcia ogrodzenia. 
- Tegoroczny okres suszy spowodował zwiększony pobór wody. Konieczna jest przebudowa połączeń 
wodociągowych. Część rurociągu idzie przez uzdrowisko i w tej części byłaby możliwość podłączenia 
do rurociągu od strony Zagórzan.  Właściciel nie pozwala jednak na jego przebudowę co wymusza 
szukanie innego rozwiązania. Prawdopodobnie możliwa będzie budowa obejścia od strony 
Włosnowic. Należy tak przebudować gospodarkę wodną, aby nie  w razie potrzeby można było 
doprowadzić wodę do każdej miejscowości. 
- Oświetlenie uliczne będzie sukcesywnie zakładane w miejscach, które tego wymagają. 
- Rozważy możliwość budowy drogi do p. Bahr. 



Z-ca Wójta Artur Cygan wyjaśnił, że z powodu dużej suszy  drastycznie spadła wydajność  ujęcia w 
Kikowie co spowodowało brak wody. Konieczna  jest przebudowa urządzeń wodociągowych tak, aby 
możliwe było wspomaganie zaopatrywania w wodę w całej gminie. 
Pani Ewa Kulik: 
- Uważa, że na zorganizowanie w 2018 r. dożynek w Zborowie brak jest odpowiedniego miejsca. 
Pan Eryk Grabowski: 
- Droga asfaltowa w Wełninie posiada jedną warstwę asfaltu, mimo iż w projekcie są przewidziane 
dwie warstwy. 
- Ścieżka rowerowa odkleja się od asfaltu i w niektórych miejscach pęka. 
Wójt Adam Pałys wyjaśnił, że na przedmiotową drogę nie było projektu ponieważ przeprowadzony 
był jej remont . Ponieważ nie dało się położyć dwóch warstw asfaltu, po uzgodnieniu z inspektorem 
nadzoru położoną jedną 6-centymetrową warstwę. 
- W sprawie ścieżki rowerowej zostanie złożony do powiatu wniosek. 
                              Ad.12. W związku z wyczerpaniem się porządku obrad Przewodniczący  
Rady Gminy Paweł Patrzałek  dokonał zamknięcia XXXIII  Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój. 
 
Protokołowała:                                                                                        Przewodniczący Rady 
Danuta Grabda                                                                                             Paweł Patrzałek               


