
 
 
                                            PROTOKÓŁ  Nr XXXVIII/2018 
 
z  XXXVIII Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój, odbytej w dniu 9 lutego 2018 roku w budynku 
administracyjnym Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju, w godz. 8°° do 10ºº. 
 
          
             Ad.1.  Otwarcia XXXVIII 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,  Wójta Gminy Adama Pałysa, przedstawicieli 
policji : nadkomisarza Pawła Herbusia – naczelnika wydziału KWP, inspektora Jakuba Kosinia – 
komendanta powiatowego policji, komendanta policji w Solcu-Zdroju Janusza Grędę, 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, Antoni Kołkowski. 
Lista obecności – w załączeniu. 
             Ad.2. Przewodniczący Rady  Paweł Patrzałek przedstawił porządek posiedzenia: 
1. Otwarcie XXXVIII Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój. 
2. Przyjęcie porządku XXXVIII Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój. 
3. Przyjęcie Protokołu z XXXVII Sesji Rady Gminy. 
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na XXXVII Sesji Rady Gminy Solec- Zdrój. 
5. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Wójta Gminy.  
6. Interpelacje i zapytania radnych. 
7. Podjęcie uchwał: 
a/ uchwała w sprawie  Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu-Zdroju, 
b/ uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania 
nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup 
posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz zwrotu 
wydatków w zakresie tych świadczeń, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania 
finansowego gmin w zakresie dożywiania  ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 
2020, 
c/ uchwała 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, 
d/ uchwała w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie gminy 
Solec-Zdrój, 
e/ uchwała w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gminy Solec-Zdrój w 2018 roku”, 
f/ uchwała w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata 2018 – 2027, 
g/ uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Solec-Zdrój na 2018 rok, 
8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych. 
9.Wolne wnioski i zapytania. 
10.Zakończenie obrad. 
Powyższy porządek radni przyjęli jednogłośnie, bez uwag.   
               Ad.3. Nikt z obecnych nie wniósł żadnych uwag do protokołu z  XXXVII Sesji Rady Gminy. 
Protokół uznany został za przyjęty .                                                                                                                     
                Ad.4 . Wójt Adam Pałys przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na  
XXXVII 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. 
Kierownik Referatu Edyta Patrzałek przedstawiła sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń  
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez 
gminę Solec-Zdrój w 2017 roku. 
Sprawozdanie – w załączeniu. 
                 Ad.6. W interpelacjach i zapytaniach radnych głos zabrali: 
Radny Andrzej Kopeć: 
- Przy moście obok basenów obsypała się ziemia. 
Radny Stanisław Żelazny: 
- do powiatu: Wzmocnić posadowienie barierek . 
- do wójta: Oświetlenie w stronę oczyszczalni w Świniarach, 
- Zabrakło ziemi na wyrównanie drogi. 
Radny Czesław Zeliasz: 
- do wójta: Zrobić oświetlenie w stronę budynku p. Matusa. 
Radny Paweł Fortuna: 
- Czy była odpowiedź na  interpelację dotyczącą zastrzeżeń do budowy drogi krajowej? 
Radny Włodzimierz Grabda: 
- Ponawia wniosek o budowę drogi do trzech domów i świetlicy w Piasku Małym. 
- Droga Piasek Mały – Żuków jest rozjeżdżona tirami, zrobić asfalt oraz pobocza. 
Radny Adrian Babiarz: 
- Odmulić rowy w Piestrzcu. 
Radny Jan Żubrowski: 
- Zaapelował, aby osoby rozliczające się z urzędem skarbowym przekazywały 1% podatku na 
organizacje pożytku publicznego. 
- Co z budową hospicjum w Busku-Zdroju? 
- Ile wpłynęło z odpisów 1% podatku na konto OSP za 2016 r.? 
- Minister edukacji zapowiada wprowadzenie do szkół gabinetów stomatologicznych i opieki 
pielęgniarskiej. Czy w naszej gminie są podjęte jakieś kroki w tym kierunku? 
    Ad.7a/  Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek poinformował, że   projekt uchwały  w 
sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu-Zdroju 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 13 -oma głosami „za”, 0 – przeciw, 0 –  wstrzymujących  się. 
Uchwała nr XXXVIII/215/2018  – w sprawie  Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Solcu-Zdroju   - w załączeniu. 
              Ad. 7b/  Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek poinformował, że   projekt uchwały  w 
sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w 
zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, 
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz zwrotu wydatków w zakresie tych 
świadczeń, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie 
dożywiania  ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014   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 13 radnych,  
przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 0 radnych .  
Uchwała nr XXXVIII/216/2018 w  sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 
przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na 
zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz 
zwrotu wydatków w zakresie tych świadczeń, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania 



finansowego gmin w zakresie dożywiania  ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014   – w 
załączeniu. 
             Ad.7c/  Przewodniczący Rady 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 
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 13 radnych,  
przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 0 radnych .  
Uchwała nr XXXVIII/217/2018   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.7d/ Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek poinformował, że   projekt uchwały  w sprawie 
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 . 
Za przyjęciem głosowało 13 radnych,  
przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 0 radnych .  
Uchwała nr XXXVIII/218/2018   w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków 
komunikacyjnych na terenie gminy Solec-Zdrój – w załączeniu. 
                        Ad.7e/ Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek poinformował, że   projekt uchwały  w 
sprawie  przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie gminy Solec-Zdrój w 2018 roku” 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 13 radnych,  
przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 0 radnych .  
Uchwała nr XXXVIII/219/2018   w sprawie  przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Solec-Zdrój w 2018 roku” – 
w załączeniu. 
                           Ad.7f/ Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek poinformował, że   projekt uchwały  w 
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata 2018 – 2027  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 13 radnych,  
przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 0 radnych .  
Uchwała nr XXXVIII/220/2018   w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na 
lata 2018 – 2027 – w załączeniu. 
                             Ad.7g/ Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek poinformował, że   projekt uchwały  
w sprawie w sprawie zmiany budżetu gminy Solec-Zdrój na 2018 rok 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 13 radnych,  
przeciw – 0 radnych, 
wstrzymało się – 0 radnych .  
Uchwała nr XXXVIII/221/2018   w sprawie  zmiany budżetu gminy Solec-Zdrój na 2018 rok – w 
załączeniu.                    
             Ad.8. Odpowiedzi na zgłoszone pytania i interpelacje udzielili: 
Wójt Adam Pałys: 
- Wniosek o zabezpieczenie osuwiska przy moście zostanie zgłoszony do właściciela. 
- Barierki będą poprawione. 
- Można robić dokumentację do oświetlenia w kierunku oczyszczalni w Świniarach. 
- Oświetlenie do p. Matusa może być zrobione jeżeli ze środków funduszu sołeckiego powstanie 
dokumentacja. 
- Wpłynęły wyjaśnienia dotyczące  usterek  na drodze krajowej z których wynika, że zjazdy będą 
zrobione w I kwartale 2018r. , natomiast usterki na skrzyżowaniu zostały usunięte w grudniu 
ubiegłego roku.  
- Na dzień dzisiejszy nie ma środków na budowę  dróg w Piasku Małym. 
- Wnioski dotyczące drogi Żuków – Piasek Mały oraz odmulenia rowów w Piestrzcu zostaną 
przekazane do powiatu. 
- OSP otrzymała 2100 zł. z 1% odpisu podatku za 2016 rok. 
- Uczniowie mają zapewnioną opiekę pielęgniarską 2-3 razy w tygodniu. W szkole nie ma 
stomatologa  ale gabinet znajduje się w pobliskim ośrodku zdrowia. Aby w szkole utworzyć gabinet 
stomatologiczny potrzebne są bardzo duże środki na zakup sprzętu.  
Przewodniczący Rady Powiatu  Andrzej Gądek: 
- Przy odpowiedniej pogodzie zostaną odmulone rowy w Piestrzcu. 
- Barierki w Świniarach już są zgłoszone i będą poprawione. 
- Droga Piasek Mały – Żuków będzie zrobiona w tym roku. 
- Fundacja , której celem jest budowa hospicjum w Busku-Zdroju działa od bardzo dawna, zbiórki 
prowadzone są od kilkunastu lat. Na dzień dzisiejszy prawdopodobnie zalane są tylko fundamenty. W 
ubiegłym roku powiat wydzierżawił pod działalność fundacji pomieszczenia na pierwszym piętrze 
oddziału zakaźnego szpitala w Busku-Zdroju. Nie posiada żadnych informacji co do dalszej budowy 
hospicjum. 
Wójt Adam Pałys dodał, że na podstawie kontraktu z NFZ fundacja w ramach hospicjum dysponuje 
ośmioma łóżkami i 12-oma łóżkami jako ZOL. Gmina w ramach ogłoszonego konkursu przeznaczy 
10 tys. zł. na opiekę prowadzoną przez fundację. Budowa hospicjum może być prowadzona po 
pozyskaniu środków z programów pomocowych. 
              Ad.9. W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrali: 
Obecni na Sesji przedstawiciele  policji:  Komendy Wojewódzkiej nadkomisarz Paweł Herbuś i 
Komendant Powiatowy Jakub Kosiń przedstawili propozycję budowy w Solcu-Zdroju budynku 
komisariatu. Podkreślili, że rozmowy w tej sprawie były już wcześniej  prowadzone z Wójtem 
Adamem Pałysem. Proponowana przez Wójta  pod budowę komisariatu działka znajdująca się 
naprzeciw cmentarza nie została zaakceptowana przez jednostkę nadrzędną. Działka powinna się 
znajdować w centrum miejscowości, blisko zabudowań  i  mieszkańców. Stąd też oczekują, że 
wstępnie wskazana przez nich  działka  w innym miejscu zostanie  zakupiona przez Wójta i 
przekazana policji pod zabudowę. 
Z przekazanej informacji wynika również, że środki , które posiadają na budowę komisariatu muszą 
być wydatkowane w tym roku.  
Wójt Adam Pałys wyjaśnił , że były różne propozycje lokalizacji komisariatu. Pierwotnie miała to być 
7-arowa działka przy bloku, która później, z powodu braku ostatecznej decyzji została objęta 
rewitalizacją. Gmina posiada tylko jedną działkę, którą może przekazać pod budowę, tj. naprzeciw 
cmentarza. Zdaniem Wójta jest to dobra lokalizacja, gdyż przedmiotowa działka jest duża, znajduje się 
przy drodze powiatowej, obok powstaje duży budynek usługowo-handlowy a nieopodal są budynki 
mieszkalne. Gmina obecnie ma do realizacji  wiele inwestycji i nie stać jej na zakup działki za 300 tys. 
zł. i przekazanie jej policji.  



 
Pan Jan Żubrowski uważa, że na oferowanej  działce może powstać nie tylko budynek komisariatu ale 
i duży parking, obok powstaje obiekt handlowy a do skrzyżowania jest  
315 m.  Działki w Solcu-Zdroju są bardzo drogie. Pod rozwagę poddał również odkupienie od osoby 
prywatnej dawnego przedszkola i zaadaptowanie go pod komisariat. 
Zdaniem Skarbnika Gminy Zofii Kopeć Gmina zaciąga długoletnie kredyty na realizację 
prowadzonych inwestycji i trudno jej będzie wyasygnować środki na zakup działki pod budowę 
komisariatu.  Jeżeli Rada zechce przekazać takie  środki będzie musiała zrezygnować z którejś 
inwestycji.  
Sekretarz Artur Cygan dodał, że mpzp przewiduje na sąsiednich  działkach obok proponowanej  
budowę jednorodzinną i zabudowę wysoką, co w perspektywie gwarantuje dalszą zabudowę działek . 
Komendant  Powiatowy Jakub Kosiń zaznaczył, że interesuje ich wyłącznie działka w centrum Solca-
Zdroju,  a znajdująca się  przy cmentarzu absolutnie odpada. 
Pan Andrzej Gądek zaproponował,  aby ponownie zorganizować  spotkanie władz gminnych z 
przedstawicielami policji i jeszcze raz przedyskutować lokalizację budowy komisariatu.  
Wójt Adam Pałys deklaruje, że nie zaciągnie kredytu na zakup działki, natomiast będzie uczestniczył 
w ponownych rozmowach na temat lokalizacji komisariatu. Dodał, że istnieje również możliwość 
przekazania policji całego parteru budynku administracyjnego Urzędu.  
Komendant Powiatowy zaznaczył, że w grę wchodzi również adaptacja pomieszczeń, jednak wolałby , 
aby powstał nowoczesny  komisariat, spełniający wszystkie wymagania. Dodał , że ostatecznym 
decydentem jest komendant wojewódzki. 
Pani Ewa Kulik: 
- Czy w tym roku będzie robione oświetlenie od Solca w kierunku Zborowa? 
- do powiatu: Czy będzie robiony chodnik Zborów – Żuków i do Kikowa? 
Wójt  odpowiedział, że w tym roku nie będzie robione oświetlenie w kierunku Zborowa. 
Pan Andrzej Gądek: Wymienione chodniki  nie były zaplanowane w budżecie na ten rok.  
Pan Leszek Sowula: 
- Zbiornik w Zagajowie. 
- Co z wiekiem emerytalnym rolników? 
Wójt Adam Pałys: 
- Rolników obowiązuje powszechny wiek emerytalny tj. 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. 
Pan Krzysztof Sowula: 
- Chodnik w Kikowie. 
Wójt: W Kikowie będzie położona opaska. 
Pani Teresa Kielin: 
- Bardzo zaśmiecone są rowy przy drodze Magierów – Zborów. 
Pan Andrzej Gądek : Rowy będą oczyszczane ze śmieci. 
Pan Paweł Koźbiał: 
- Droga do p. Piotrowicza i p. Suder w Zagajowie została rozkopana przez p. Czesława Sztuka. Czy 
jest to zgodne z prawem i czy p. Sztuk powinien wyrównać rozkopane miejsca? 
Wójt Adam Pałys:   
- Do wójta wpłynęły zastrzeżenia dotyczące nieprawidłowego wykonania drogi oraz zastosowania 
wadliwego materiału, stwierdzone przez komisję powołaną przez p. Sztuka. 
Rozkopywanie drogi przez osoby do tego nie uprawnione jest niedopuszczalne.   
Komisja powołana do odbioru tej drogi nie stwierdziła nieprawidłowości. 
Pan Włodzimierz Grabda: 
- Na następną Sesję zaprosić przedstawiciela ARiMR w celu przedstawienia planu szkoleń dla 
rolników. 
             Ad.10. W związku z wyczerpaniem się porządku obrad Przewodniczący  Rady 
Gminy Paweł Patrzałek  dokonał zamknięcia XXXVIII Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój. 
 
Protokołowała:                                                                                Przewodniczący  Rady 
Danuta Grabda                                                                                    Paweł Patrzałek 
 
 


