
                                                  PROTOKÓŁ  Nr XXX/2017 
 
z XXX Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój, odbytej w dniu 4 maja 2017 r. w budynku administracyjnym 
Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju, w godz. 8ºº do 8.50.  
 
                                Ad.1.  Otwarcia XXX Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój dokonał  
Przewodniczący Rady Gminy Paweł Patrzałek.  Przywitał obecnych  na Sesji  radnych Rady Gminy,  
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:  Andrzej Kopeć, Stanisław Żelazny . 
Lista obecności – w załączeniu. 
                               Ad.2. Przewodniczący Rady  Paweł Patrzałek przedstawił porządek posiedzenia: 
1. Otwarcie XXX Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój. 
2. Przyjęcie porządku XXX Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój. 
3. Przyjęcie Protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy . 
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na XXIX Sesji Rady Gminy Solec- Zdrój. 
5. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Wójta Gminy.  
6. Ocena zasobów pomocy społecznej. 
7.  Interpelacje i zapytania radnych. 
8. Podjęcie uchwał: 
a.  w sprawie zawarcia porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o 
udzielenie zamówień publicznych  na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w 
ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej  
b. w sprawie opłaty uzdrowiskowej miejscowości Solec-Zdrój 
c.  w sprawie dokonania zmiany w budżecie Gminy Solec-Zdrój na 2017 rok 
d. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny na rzecz Gminy 
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  XXIX Sesji Rady 
Gminy. Protokół uznany został za przyjęty .                                                                                                                         
                               Ad.4. Pełniący funkcję Wójta Gminy Artur Cygan przedstawił sprawozdanie z 
wykonania uchwał podjętych na  XXIX Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.  
Radni nie zgłosili żadnych uwag. 
Sprawozdanie - w załączeniu. 
                               Ad.5. Następnie Wójt Artur Cygan  przedstawił informację o zarządzeniach 
wydanych  w okresie między Sesjami. 
Nie zgłoszono uwag ani zastrzeżeń.  
Informacja – w załączeniu. 
                   Ad. 6. Kierownik GOPS w Solcu-Zdroju Stefania Bartnik przedstawiła ocenę 
zasobów pomocy społecznej za 2016 rok. 
Nikt z obecnych nie zgłosił pytań ani uwag. 
Ocena – w załączeniu. 
                              Ad.7. W interpelacjach i zapytaniach radnych głos zabrali: 
Radny Czesław Zeliasz: 
- Do kiedy można składać wnioski dotyczące szkód spowodowanych  mrozami? 
- Wyasfaltować drogę do p. Bator. 
Radna Teresa Sowula: 
- Powiat rozpoczął w Kikowie kopanie rowów, prace nie zostały dokończone. Czy roboty te będą 
kontynuowane? 
Radny Włodzimierz Grabda: 
- Kiedy będzie czynne oświetlenie na Strażniku i na Czarny Gaj? 
- Położyć asfalt do trzech posesji w Piasku Małym. 



Radny Paweł Fortuna: 
- Położyć asfalt na drodze na Nową Wieś. Środki z funduszu sołeckiego przeznaczone będą  na 
kopanie rowów. 
Radny Krzysztof Galus: 
- Droga ze Zborowa do ul. Janów w Solcu-Zdroju jest wysypana kamieniem. Wnioskuje o jej 
wyasfaltowanie. 
Radny Jan Żubrowski: 
- Kiedy będą przeprowadzane remonty dróg po zimie? 
- Czy  będzie oświetlona droga w kierunku Zagórzan? 
- Nawieźć  tłucznia na  skrzyżowanie na drodze w kierunku Piasku Małego. 
Radny Paweł Patrzałek: 
- Konieczna jest budowa chodnika na ul. Polnej od. P. Satory do p. Kopeć. Zadanie należy mieć na 
uwadze przy układaniu budżetu na następny rok. 
Radny Rafał Nurek: 
- Wyremontować dołki na ul. Słonecznej. 
               Ad.8.a/  Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek poinformował, że   projekt uchwały   
w sprawie  zawarcia porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o 
udzielenie zamówień publicznych  na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w 
ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej 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 XXX/163/2017 w sprawie  zawarcia porozumienia o wspólnym przygotowaniu i 
przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych  na zakup i świadczenie usług 
dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej  
– w załączeniu. 
                       Ad.8b/  Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek poinformował, że   projekt uchwały  w 
sprawie opłaty uzdrowiskowej w miejscowości Solec-Zdrój był omawiany na posiedzeniach komisji i 
otrzymał ich rekomendację. Następnie odczytał uchwałę. 
Nikt z radnych  nie zgłosił uwag. 
Poddana pod głosowanie została przyjęta 13-oma głosami „za”, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się. 
Uchwała nr XXX/164/2017 w sprawie opłaty uzdrowiskowej w miejscowości Solec-Zdrój  – w 
załączeniu. 
                           Ad.8c/ Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek poinformował, że   projekt uchwały    
w sprawie  zmiany  budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2017 rok 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 . 
Uchwała została przyjęta 13 -oma głosami „za”, 0 – przeciw, 0 –  wstrzymujących  się. 
Uchwała nr XXX/165/2017  w  sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2017 rok  – w 
załączeniu. 
                           Ad.8d/ Przewodniczący Rady Paweł Patrzałek poinformował, że   projekt uchwały    
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny na rzecz Gminy 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 XXX/166/2017 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny na rzecz Gminy – w 
załączeniu.                      
                         Ad.9. Odpowiedzi na zgłoszone pytania i interpelacje udzielili: 
 Wójt Adam Pałys: 



- Termin składania wniosków był wyznaczony na 30 kwietnia br. W związku z tym, że był to dzień 
wolny od pracy, wnioski złożone w dniu dzisiejszym będą przyjęte. 
- Droga do p. Bator jest potrzebna, ale w tym roku nie będzie robiona. 
- Obecnie rowy kopane są we Włosnowicach. Zapyta kiedy będą dokończone w Kikowie. 
- Włączenie oświetlenia uzależnione jest w tej chwili od PGE. 
- Droga ze Zborowa w kierunku Janowa na razie będzie utwardzona tłuczniem. Później należy ubiegać 
się o środki na położenie asfaltu. 
- Remonty dróg uszkodzonych w okresie zimowym będą rozpoczęte po nadejściu odpowiedniej 
pogody. 
- Oświetlenie uliczne na drodze do Zagórzan na razie nie jest planowane. 
- Wystąpi do powiatu o uzupełnienie tłuczniem skrzyżowania na Piasek Mały. 
- Przy ul. Polnej w pierwszej kolejności należy wybudować kolektor burzowy a później chodnik. 
Będzie składany wniosek o dofinansowanie. 
- Ul. Słoneczna będzie remontowana. 
- Droga w Piasku Małym w tym roku nie będzie robiona. 
        Ad.10. W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrali: 
Pan Eryk Grabowski: 
- Czy Wójt podjął stosowne kroki zmierzające do unieważnienia pozwolenia na budowę 
elektrociepłowni? Takie obiekty nie mogą się znajdować w strefie A. 
- Przy remoncie dojazdu do p. Chmury, p. Walaska zrobić przepust, aby odprowadzał nadmierną ilość 
wody. 
Wójt Adam Pałys: Wystąpi do powiatu o wydanie odpisu decyzji, aby było wiadomo czy jest to 
elektrociepłownia czy kotłownia gazowa. 
Pan Zdzisław Majczak: 
- Połączyć jednym ciągiem drogę w Strażniku od p. Zaleskiego do p. Chojnackiej. 
Wójt Adam Pałys: Drogi będą połączone, w pierwszej kolejności jednak muszą być wytyczone ich 
granice. 
Pan Stanisław Grochowski: 
Odwodnić  cmentarz. 
Wójt:  Działki sąsiadujące z cmentarzem posiadają rowy, którymi spływa woda. Wykopany zostanie 
rów wzdłuż drogi przy cmentarzu. Nie można natomiast odwodnić terenu cmentarnego.  
Pan Leszek Sowula: 
- Czy jest coś wiadomo na temat kanalizacji? 
- Co z wycinką drzew? 
Wójt Adam Pałys: 
- Obecnie wniosek w sprawie kanalizacji jest poddawany ocenie. 
- W lasach nie można wycinać drzew bez zgody leśniczego. Natomiast pojedyncze drzewa można 
wyciąć, jeżeli teren na którym rosną w ciągu najbliższych 5 lat nie będzie przeznaczony pod 
działalność gospodarczą. 
                              Ad.11. W związku z wyczerpaniem się porządku obrad Przewodniczący  
Rady Paweł Patrzałek  dokonał zamknięcia XXX  Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój. 
 
 
Protokołowała:                                                                                                  Przewodniczący Rady 
Danuta Grabda                                                                                                  Paweł Patrzałek 
      


