
Protokół Nr V/15 
z V sesji VII kadencji Rady Gminy Adamów 

odbytej w dniu 24 kwietnia 2015 r. 

V sesję VII kadencji Rady Gminy Adamów odbyto w sali narad Urzędu Gminy Adamów. 
Sesję rozpoczęto o godz. 900, a zakończono o godz. 1210. 
Bożena Skiba - przewodnicząca obrad. 
Jan Cios - protokolant. 

Radni obecni: 

1. Pan Grela Krzysztof Dariusz 
2. Pan Kawałko Jan Henryk 
3. Pan Kierepka Henryk 
4. Pan Koza Jerzy Stanisław 
5. Pan Krawczyk Ryszard 
6. Pan Krupa Robert 
7. Pan Kuryło Jacek Marian 

Lista obecności (Zał. Prot. Nr 1). 

8. Pan Lewusz Mirosław Paweł 
9. Pan Michałuszko Tomasz Marek 
10. Pan Powroźnik Piotr Artur 
11. Pani Skiba Bożena Ela 
12. Pan Skrzyński Czesław Marian 
13. Pan Słota Paweł Kamil 
14. Pan Sołtys Dariusz Kazimierz 
15. Pan Wiśniewski Andrzej 

Oprócz radnych w sesji udział wzięli: 
1. Pan Dariusz Szykuła - Wójt 
2. Pani Ewelina Droździel - Szykuła - Skarbnik Gminy 
3. Pan Marek Barcicki 
4. Pani Maria Sak 
5. Pani Danuta Jaworska 
6. Pan Tomasz Kania 
7. Pan Andrzej Zastawnik 
8. Sołtysi 
9. Mieszkaniec gminy 
10. Pracownicy Urzędu Gminy. 
Lista obecności (Zał. Prot. Nr 2) 

- Radca prawny 
- Dyrektor Zespołu Szkół w Suchowoli 
- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
- Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Jacni 
- Architekt 

Porządek sesji: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie ąuorum 
2. Przyjęcie porządku obrad 
3. Przyjęcie protokółów z poprzednich sesji 
4. Zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych 
5. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji 
6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady 
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość na dofinansowanie 

kosztów utrzymania Izby Wytrzeźwień w Zamościu 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2015 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 
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10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Adamów 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Adamów 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Adamów 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów" 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów" 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej w postaci dotacji 
celowej na remont odcinka drogi powiatowej Nr 3255L Szewnia Dolna - Wólka Wieprzecka 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej w postaci 
dotacji celowej na remont odcinka drogi powiatowej Nr 3253L Adamów - Bliżów 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej w postaci 
dotacji celowej na remont odcinka drogi powiatowej Nr 3259L Suchowola - Majdan 
Ruszowski 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gmina Adamów a 
Gminą Krasnobród w zakresie udzielania licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówkami 
na obszarze Gminy Adamów 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność 
Gminy 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 
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22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt terenie Gminy Adamów w 2015r. 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

23. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży 
służbowych dla radnych Rady Gminy Adamów 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

24. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób 
fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za 
inkaso 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

25. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamowie za 2014r. 
- dyskusja 

26. Ocena zasobów pomocy społecznej 
- dyskusja 

27. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania 
28. Zamknięcie obrad sesji. 

Przebieg sesji: 

Ad. 1.Otwarcia V sesji VII kadencji Rady Gminy Adamów dokonała Pani Bożena Skiba 
Przewodnicząca Rady Gminy Adamów. 

Na podstawie listy obecności stwierdziła, że na stan 15 radnych obecnych jest 15, co stanowi 
ąuorum do prawomocności obrad. 

Ad.2. Pani Przewodnicząca - poinformowała, że radni projekt porządku obrad otrzymali wraz 
z zawiadomieniem. Zapytała czy w sprawie porządku obrad ktoś chce zabrać głos? 

Zabierając głos radny Krzysztof Grela - proponował włączenie do porządku obrad uchwały 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów" obejmujący teren pod budowę 
zbiorników w Jacni i Suchowoli. 
Zabierając głos pan Architekt - mówił, że musi być pisemne uzasadnienie do projektu 
uchwały. 
Zabierając głos radny Andrzej Wiśniewski - mówił, że na komisjach rozmawiano o 
przygotowaniu projektu uchwały dotyczącego propozycji radnego Krzysztofa Greli. 
Zabierając głos Wójt - wyjaśnił, że jest wiele wniosków oczekujących na rozpatrzenie, 
zgłosiły się dwie firmy, które chcą podjąć działania na terenie naszej gminy. 
Zabierając głos radny Dariusz Sołtys - pytał i proponował przygotowanie projektu uchwały 
na następną sesję. 

W sprawie porządku obrad nikt więcej nie zabierał głosu. 
Za uchwaleniem porządku obrad głosowało 15. 
Przewodnicząca stwierdziła, że rada gminy uchwaliła porządek obrad V sesji VII kadencji. 

Ad.3. Przewodnicząca rady - poinformowała, że protokół z poprzedniej sesji tradycyjnie wyłożono 
przed sesją na sali obrad i jest do publicznego wglądu. 



Zapytała radnych, czy protokół przyjmujemy przez odczytanie, czy bez odczytania? 
Za przyjęciem protokółu bez odczytania głosowało 15. 
Przewodnicząca stwierdziła, że protokół z IV sesji Rady Gminy Adamów z dnia 27 lutego 
2015 r. został przyjęty bez odczytania. 

Ad.4. Interpelacje i zapytania 
Zabierając głos radny Jan Kawałko - prosił o uzupełnienie ubytków w drodze na odcinku 
Rachodoszcze - Feliksówka. 

Zabierając głos radny Andrzej Wiśniewski - prosił; 
1/ o remont dróg gruntowych, 
2/ o przywiezienie 2 wywrotek ziemi na boisko sportowe w Suchowoli, 
3/ ponowił prośbę z poprzedniej sesji w sprawie wybudowania przy stadionie w Suchowoli 
zbiornika wodnego o wymiarach 6 x 5 . 

Zabierając głos radny Paweł Słota - pytał, kiedy będą zakończone prace przy boisku? 

Pani przewodnicząca odczytała; 
* pismo EKO - LAS z dnia 30 marca 2015r. dotyczące wykonywania na zlecenie 
Starostwa Powiatowego w Zamościu, uproszczonych planów urządzania lasów na terenie 
Gminy Adamów, planowany termin rozpoczęcia prac terenowych 6 kwietnia 2015r. 

* Postulat Rady Sołeckiej m. Potoczek z dnia 22.04.2015r. dotyczący realizacji zadań 
ujętych w planach inwestycyjno -społecznych Gminy Adamów dla miejscowości Potoczek, 
opisany w „Planie Odnowy Miejscowości Potoczek na lata 2010-2017. 

* pismo radnego Jana Kawałko z dnia 5 stycznia 2015r. IW.0611.01.2015 dotyczące 
wystąpienia Wójta na zebraniu wiejskim w Rachodoszczach dnia 10 lutego 2015r. 

Ad.5. Pan Wójt - złożył informację o działaniach Wójta podejmowanych od ostatniej sesji. 
(Zał. Prot. Nr 3) 

Ad.6. Pan Wójt - złożył sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej 
sesji. 
(Zał. Prot. Nr 4) 

Ad.7. Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały. 
W dyskusji głos zabierali; 
Radny Ryszard Krawczyk pytał, czy dużo gmin podejmuje uchwały. 
Radca wyjaśnił, że gminy które obsługuje podejmują uchwały o przyznaniu środków w 
rożnej wysokości. 
Skarbnik Gminy - przedstawiła wysokości przyznawany środków na izbę wytrzeźwień oraz 
procedurę administracyjną przyznawania środków. 
Radny Andrzej Wiśniewski w swoim wystąpieniu uzasadniał celowość podjęcia uchwały, 
podkreślił, że dofinansowanie do izby wytrzeźwień jest potrzebne, proponował podjęcie 
uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 6, przeciw 9, wstrzymało się -. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nie została podjęta. 
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Ad. 8. Pani Skarbnik omówiła proponowane zmiany w wieloletniej prognozie finansowej oraz 
przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta 
(Zał. Prot. Nr 5) 

Ad.9. Pani Skarbnik omówiła i przedstawiła projekt uchwały. 
W dyskusji głos zabierali; Andrzej Wiśniewski, Krzysztof Grela, Skarbnik Gminy. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 6) 

Ad. 10. Panowie Andrzej Zastawnik, Radca Prawny, Stanisław Hejzner udzielili wyjaśnień do 
projektów uchwał pkt. 10, 11 i 12. 
Radny Andrzej Wiśniewski pytał o tereny zabudowane, a nie oznaczone w planie jako 
tereny budowlane. 
Pan Andrzej Zastawnik - omówił proces uzgadniania terenów w wyniku którego część 
terenów nie ujęto w projekcie uchwały, przedstawił uwagi wniesione przez obywateli do 
projektu planu. 
Pani Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały, 

„za" przyjęciem uchwały głosowało 15 . 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 7). 

Ad. 11. Pani Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały, 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 15 . 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 

(Zał. Prot. Nr 8). 

Ad. 12. Pani Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały, 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 15 . 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 9). 

Ad. 13. Pan Wójt poinformował, że pojawiły się dwie firmy, które chcą zainwestować na terenie 
gminy, jedna firma zajmującą się produkcja fotowoltaiczną (która aktualnie wycofała się), 
druga chce wybudować maszt. 
W dyskusji głos zabierali Andrzej Wiśniewski, Krzysztof Grela, Wójt, Radca Prawny. 
Pan Stanisław Hejzner przedstawił projekt uchwały, 

„za" przyjęciem uchwały głosowało 15 . 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 

(Zał. Prot. Nr 10). 

Ad. 14. Pan Stanisław Hejzner przedstawił projekt uchwały, 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 15 . 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 11). 

Ad. 15. Pan Stanisław Hejzner przedstawił projekt uchwały, 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 15 . 
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Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 12). 

Ad. 16. Pan Stanisław Hejzner przedstawił projekt uchwały, 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 15 . 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 13). 

Ad. 17. Pan Stanisław Hejzner przedstawił projekt uchwały, 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 15 . 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 14). 

Ad. 18. Pan Stanisław Hejzner przedstawił projekt uchwały, 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 15 . 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 

(Zał. Prot. Nr 15). 

Pani przewodnicząca ogłosiła przerwę w obradach. (Przerwa 1030 -1050). 

Ad. 19. Pani Danuta Pliżga omówiła i przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 16). 

Ad.20. Pani Danuta Pliżga omówiła i przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 17). 

Ad.21. Pani Danuta Pliżga omówiła i przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 18). 

Ad.22. Pan Piotr Nogas omówił oraz przedstawił projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 . 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 19). 

Pan Piotr Nogas udzielił wyjaśnienia do pisma EKO - LAS z dnia 30 marca 2015r. 
dotyczące wykonywania na zlecenie Starostwa Powiatowego w Zamościu, uproszczonych 
planów urządzania lasów na terenie Gminy Adamów, planowany termin rozpoczęcia prac 
terenowych 6 kwietnia 2015r. 

Ad.23. Pan radca wyjaśnił, że organ nadzoru wniósł uwagi do uchwały w sprawie ustalenia zasad 
wypłacania radnym diet oraz zwrotu kosztów podróży w części obejmującej jej § 1 ust 1. 
oraz § 2. W związku z powyższym na dzisiejszą sesję został przygotowany projekt uchwał 
uwzględniający uwagi. 
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Radny Dariusz Sołtys zaproponował aby dieta Przewodniczącego Rady Gminy uległa obniżeniu o 
10 % wartości miesięcznej diety za każdą nieobecność na sesji Rady Gminy. 
Za głosowało 12, przeciw wstrzymało się 3. 
W wyniku dyskusji zaproponowano aby w przypadku nie wykonywania obowiązków wynikających 
z pełnionej funkcji przez Przewodniczącego Rady przez okres dłuższy, niż jeden miesiąc, dieta nie 
przysługiwała. 
Za głosowało 13, przeciw -, wstrzymało się 2. 

Pani Bożena Skiba przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 10, przeciw wstrzymało się 5. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 20) 

Ad.24. Pani Skarbnik przedstawiła wysokość wypłaconych prowizji sołtysom. 
Radny Henryk Kierepka zaproponował ustalenie sołtysom prowizji w wysokości 10 %. 
Za głosowało 15. 
Pani Agata Malicka przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 21). 

Ad.25. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamowie za 2014 
r. radni otrzymali wraz z materiałami na sesję - odstąpiono od czytania sprawozdania, 
„za" przyjęciem sprawozdania głosowało 15. 
Przewodnicząca stwierdziła, że sprawozdanie zostało przyjęte. 
(Zał. Prot. Nr 22) 

Ad.26. Pani Danuta Jaworska udzieliła wyjaśnienia do "Oceny zasobów pomocy społecznej", 
„za" przyjęciem oceny głosowało 15. 
Przewodnicząca stwierdziła, że ocena zostało przyjęta. 

Ad.27. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania 

Dla radnego Jana Kawałko - jeżeli będą remontowane drogi powiatowe, równocześnie 
uzupełnimy ubytki w drodze gminnej. 

Dla radnego Andrzeja Wiśniewskiego drogi gminne naprawiane są cały czas, wożony jest 
gruz i kamień, w ostatnim tygodniu naprawiono chodnik w Bondyrzu - Fabryce. Drogi 
sukcesywnie będą naprawiane (ostatnio zgłoszono do naprawy drogi w Czarnowodzie, Kol. 
Bliżów, Kol. Adamów). Prosił aby radni na bieżąco zgłaszali potrzeby w zakresie 
remontu dróg gminnych. 
Na będziemy wykonywać zbiornika wodnego 6x5 ponieważ gmina musiała będzie go 
ogrodzić, ze względu na to, że ponosi odpowiedzialność za jego zabezpieczenie. 

Dla radnego Pawła Słoty - boisko wyrównane, droga do boiska zrobiona. Jeżeli rada 
zdecyduje, że mamy wykonać stadion, trybuny itp, i przyzna środki na ten cel, zaznaczył, że 
można również pozyskać środki zewnętrzne. Na terenie funkcjonuje dwa kluby sportowe. 
Środki finansowe podzielono równo dla obu klubów. 
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Dla Rady Sołeckiej Potoczek dla każdej miejscowości dla której pozyskiwano środki 
opracowywano Plany Odnowy Miejscowości w planach tych ujmowano wszystkie 
możliwe zadania które w przyszłości można byłoby wykonać. W Potoczku zrobiono drogę 
ze Schetynówki, chodnik. Na przyszły roku przygotujemy wniosek na dofinansowanie 
ze Schetynówki przebudowę drogi Potoczek- Zagóra. 
Starostwo przegotowuje dokumentację na remont drogi Adamów - Suchowola w 2015r. 

Pan Wójt ustosunkował się do pisma Jana Kawałko radnego Rady Gminy Adamów z dnia 
25 lutego 2015r. dotyczącego oznajmienia przez Wójta publicznie mieszkańcom, że (radny) 
występował przeciwko budowie drogi do Bożej Woli, (radny prosił) o przedstawienie 
dowodów i przeproszenie podczas najbliższej sesji Rady Gminy Adamów. 
Wójt wyjaśnił, że nigdy nie ogłaszał, że pan Kawałko występował przeciw budowie drogi, 
mówił, że głosował pan Kawałko przeciwko budżetowi, są to dwa pojęcia i to bardzo różne, 
ponieważ każdy radny u którego jest robiona droga nie pozwoliłby sobie, aby być 
przeciwny budowie drogi, ale pan Kawałko głosował przeciwko budżetowi w którym była 
ujęta ta droga. 
Radny Jan Kawałko wyjaśniał, że mieszkańcy słyszeli, że byłem przeciwko budowie drogi 
w Bożej Woli, a ja chodziłem za podpisami do mieszkańców aby oddali ziemię pod budowę. 
Byłem przeciwny wykonaniu nawierzchni drogi z kostki. 
Zabierając głos Wójt powiedział, że jeśli ktoś zrozumiał tak jak pan Kawałko, to 
przeprasza. Podkreślił, że na pewno nie powiedział, że pan Kawałko był przeciwko 
budowie drogi. 

Wójt poinformował, że jest opracowywany plan gospodarki niskoemisyjnej bez którego 
nie można będzie ubiegać się o środki unijne. Zwrócił się do radnych i sołtysów o pomoc w 
zakresie rozdania i zebrania od mieszkańców ankiet do wypełnienia, które są potrzebne do 
opracowania tego planu. ( Rozdano ankiety). 
Pan Stanisław Hejzner - powiedział, że wykonawcy planu, potrzebnych jest kilka danych 
do zbilansowania danych z terenu gminy. Omówił sposób wypełnienia ankiety. 

Wójt poinformował, że Zakład Komunikacji Miejskiej w Zamościu wystąpił z ofertą 
uruchomienia 4 kursów autobusowych na teren Gminy Adamów. 
Jeżeli kursy byłby nie rentowne gmina musiałaby do nich dofinansować około 30 tys. zł. 
Temat poddał pod dyskusję - do rozpatrzenia na następnej sesji. 

Remont drogi Kol. Suchowola - Majdan Ruszowski pojawiło się nowe zadanie w budżecie 
po pobycie deglacjacji w składzie; sołtysi z Bożej Woli i Suchowoli Koloni oraz radny u 
Wicestarosty. Dokonano wspólnie przeglądu stanu drogi. Pan Wicestarosta obiecał położenie 
nawierzchni o długości 200 mb. oraz naprawę wyłomów. Gmina zabezpieczyła w budżecie 
15 tys. na dofinansowanie do remont tej drogi 

Wójt poinformował, że zamierzamy wprowadzenia na następnej sesji uchwały o ulgach 
dla przedsiębiorców. Poprzednia uchwała dotycząca tego tematu obowiązywała około 3 lat 
temu. Prosił radę gminy o stanowisko. 

Wójt poinformował, że wpłynęły trzy oferty sprzedaży; 
- oferta Policji sprzedaży pomieszczeń po Posterunku Policji, 
- oferta Banku Spółdzielczego w Adamowie sprzedaży budynku Banku Spółdzielczego, 
- oferta Orange sprzedaży pomieszczeń mieszkalnych po telekomunikacji. 
Wybrano ofertę Policji, która była najbardziej korzystna dla gminy. 
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Wójt poruszył sprawę dotycząca potrzeby zakupu samochodu dla Urzędu Gminy, z uwagi na 
to, że obecny samochodu jest już w złym stanie technicznym. 
Prosił radę o zastanowienie się nad tym tematem. 
Wójt odniósł się do poruszonych spraw; 
- pana Greli w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów" obejmujący teren pod 
budowę zbiorników w Jacni i Suchowoli, poinformował, że jeżeli zostanie środków po 
załatwieniu obecnych wniosków, możemy zlecić wykonanie zmiany studium. 
- drogi do Kol. Adamów - powstał jakiś konflikt, są zastrzeżenia do kopania rowów. 
Wójt poinformował, że będzie podpisywane partnerstwo z gminą Ukraińską. 
Prosił komisje o obszerniejsze pisanie protokółów z posiedzeń. 

Ad.28. Pani Bożena Skiba - Przewodnicząca Rady Gminy Adamów zamknęła obrady V sesji 
VII kadencji Rady Gminy Adamów. 

Protokółował 

Bożena Skiba 
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