
Protokół Nr XXVIII/13 
z XXVIII sesji VI kadencji Rady Gminy Adamów 

odbytej w dniu 19 kwietnia 2013 r. 

XXVIII sesję VI kadencji Rady Gminy Adamów odbyto w sali narad Urzędu Gminy Adamów. 
Sesję rozpoczęto o godz. 905, a zakończono o godz. 1300. 
Janusz Kowalczuk - przewodniczący obrad. 
Jan Cios - protokolant. 

Radni obecni: 
1. Pan Piotr Czarnecki 8. Pan Bogdan Józef Nowaczyk 
2. Pan Janusz Gal ant 9. Pan Dariusz Jacek Radliński 
3. Pan Jan Henryk Kawałko 10. Pan Witold Romaszko 
4. Pan Janusz Kowalczuk 11. Pani Bożena Ela Skiba 
5. Pan Jerzy Stanisław Koza 12. Pan Czesław Marian Skrzyński 
6. Pan Ryszard Krawczyk 13. Pan Dariusz Kazimierz Sołtys 
7. Pan Tomasz Marek Michałuszko 14. Pan Jan Krzysztof Teterycz 

15. Pan Piotr Zawiślak 

Lista obecności (Zał. Prot. Nr 1). 

Oprócz radnych w sesji udział wzięli: 

1. Pan Dariusz Szykuła - Wójt 
2. Pani Ewelina Droździel - Szykuła - Skarbnik Gminy 
3. Pan Marek Barcicki - Radca prawny 
4. Pan Kazimierz Mielnicki - Przewodniczący Rady Powiatu Zamojskiego 
5. Pani Elżbieta Kuźma - Dyrektor Zespołu Szkół w Szewni Górnej 
6. Pan Leszek Jaremek - pracownik LODR Oddział w Sitnie 
7. Pani Bożena Muszyńska - pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Adamowie 
8. Pani Elżbieta Kłyż - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Adamowie 
9. Pani Teresa Turczyn - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Adamowie 
10. Pan Piotr Nogas - pracownik Urzędu Gminy Adamów 
11. Pan Stanisław Hejzner - pracownik Urzędu Gminy Adamów 
12. Sołtysi 
Lista obecności (Zał. Prot. Nr 2) 

Porządek sesji: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie ąuorum 
2. Przyjęcie porządku obrad 
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej 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 dotacji na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe 
dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Jacni 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 
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8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2013 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

10. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Adamów 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

11. Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 
zagospodarowania tych odpadów 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Adamów" 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Adamów" 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 
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18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Adamów" 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

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

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

21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy celowej na remont 
odcinka jednostronnego chodnika w m. Suchowola przy drodze powiatowej Nr 3254L 
Adamów- Suchowola 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy celowej na remont 
odcinka jednostronnego chodnika w m. Potoczek przy drodze powiatowej Nr 3254L 
Adamów- Suchowola 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

23. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Adamowie z siedzibą w 
Potoczku 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

24. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Adamów na stałe obwody głosowania. 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

25. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia obowiązków utrzymania grobów i cmentarzy 
wojennych na terenie gminy Adamów 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

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

27. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamowie za rok 2012 
- dyskusja 

28. Ocena zasobów pomocy społecznej 
- dyskusja 



29. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania 

30. Zamknięcie obrad sesji. 

Przebieg sesji: 

Ad.l. Otwarcia XXVIII sesji VI kadencji Rady Gminy Adamów dokonał Pan Janusz 
Kowalczuk Przewodniczący Rady Gminy Adamów. 
Na podstawie listy obecności stwierdził, że na stan 15 radnych obecnych jest 15, 
co stanowi ąuorum do prawomocności obrad. 

Ad.2. Pan Przewodniczący - poinformował, że radni projekt porządku obrad otrzymali wraz 
z zawiadomieniem. Zapytał czy w sprawie porządku obrad ktoś chce zabrać głos? 
W sprawie porządku obrad nikt nie zabierał głosu. 

„za" przyjęciem porządku obrad głosowało 14. 
Przewodniczący stwierdził, że rada gminy przyjęła porządek obrad XXVIII sesji VI 
kadencji. 

Ad.3. Przewodniczący rady - poinformował, że protokół z poprzedniej sesji tradycyjnie 
wyłożono przed sesją na sali obrad i jest do wglądu. 
Zapytał radnych, czy protokół przyjmujemy przez odczytanie, czy bez odczytania? 
„za" przyjęciem protokółu bez odczytania głosowało 15. 

Przewodniczący stwierdził, że protokół z XXVII sesji Rady Gminy Adamów z dnia 
5 marca 2013 r. został przyjęty bez odczytania. 

Ad.4. Interpelacje i zapytania. 

Zabierając głos radny Piotr Czarnecki - prosił w imieniu mieszkańców o naprawę drogi / 
połamane betony/ przy odrestaurowanym młynie w Bondyrzu oraz o remont drogi w 
kierunku jego posesji. 

Zabierając głos radna Bożena Skiba - prosiła o wykonanie przepustu pod drogą do Zespołu 
Szkół w Szewni Górnej, ponieważ powstałe przy tej drodze rozlewisko wody stwarza 
niebezpieczeństwo dla dzieci. Prosiła o ustawienie jednej tablicy informacyjnej. 

Zabierając głos radny Janusz Galant - prosił o ustawienie dwu tablic informacyjnych oraz 
o remont dróg. 

Zabierając głos radny Jan Teterycz - prosił o dokończenie naprawy drogi, której remont 
przerwano ze względu na zimę. Wykonanie przepustu w lesie oraz naprawę drogi do 
Czarnowody. 

Zabierając głos radny Jan Kawałko - pytał kiedy będzie usunięta ziemia z pobocza, prosił 
o remont drogi na „Górze". 

Zabierając głos radny Piotr Zawiślak - prosił o żużel i kamień na wyrównanie dróg. 

Zabierając głos Czesław Skrzyński - prosił o żużel i niesort na naprawę dróg. 



Zabierając głos Pan Kazimierz Mielnicki - omówił stan dróg powiatowych, poinformował, 
że przeprowadzono przetarg jest wykonawca i drogi powiatowe będą naprawiane. 
Poinformował o bieżących działaniach Starostwa Powiatowego w Zamościu oraz o 
działalności Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie powiatu. Omówił zamierzenia w 
zakresie bezpieczeństwa na drogach w okresie wakacyjnym. 
Podziękował Wójtowi i Radzie Gminy za wspólne wykonanie drogi powiatowej na 
odcinku Kaczórki - Zwierzyniec. 
Zabierając głos radny Jan Teterycz prosił o wyrównanie równiarką nieutwardzonej drogi 
powiatowej na odcinku od cmentarza w Suchowoli do Grabnika. 
Zabierając głos radny Janusz Kowalczuk - prosił o wyrównanie równiarką nieutwardzonej 
drogi powiatowej na odcinku Bliżów - Guciów. 
Ponadto radni poruszali - potrzebę szerszego zakresu remontu i naprawy dróg oraz 
poprawę jakość wykonywanych napraw dróg. 
Zabierając głos Wójt - mówił, że współpraca ze Starostwem Powiatowy w zakresie 
remontu dróg układa się pozytywnie. 

Zabierając głos pan Leszek Jaremek - poinformował o dopłat do materiału siewnego zbóż, 
strączkowych, ziemniaków, organizowanych kursach chemizacyjnych, czasie pracy 
pracownika LODR w gminie Adamów oraz o możliwości składania wniosków na 
modernizację. 

Pan Janusz Kowalczuk Przewodniczący rady odczytał; 
- pismo Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Zamościu SP.ZO.O w sprawie 

zainteresowania nabyciem udziałów PKS w Zamościu Sp. zo.o., 
-p i smo Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z dnia 09.04.2013r. - wezwanie 
do podjęcia uchwał, 
- Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN- II. 4131.127.2013 Wojewody Lubelskiego z dnia 8 
kwietnia 2013 r. 
-Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN- 4131.138.2013 Wojewody Lubelskiego z dnia 8 
kwietnia 2013 r. 
- p i smo mieszkańców Feliksówki w sprawie drogi dojazdowe do pól biegnącej przy 
działce pani Stanisławy Ból, 
- p i smo Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z dnia 8 kwietnia 2013r. PN-
V.0112.9.2013 w sprawie zniesienia nazwy miejscowości. 
- prośbę pana Zbigniewa Winiarskiego o sprzedaż części działki nr 642/8, która jest 
końcową części drogi, 
- prośbę pana Krzysztofa Tyrki o sprzedanie działki stanowiącej własność Gminy 
położonej w obrębie Szewnia Dolna oznaczona numerem 78/5 o pow. 0.12ha. 
- prośbę pana Adama Zamoyskiego o sprzedaż działek położonych Suchowola 569 o pow. 
0.71 ha i 570/1 o pow. 0.37 ha. 

Pan Tomasz Michałuszko Zastępca Przewodniczący rady odczytał; 
- pismo z dnia 10 kwietnia 2013r. mieszkańców Suchowoli A mający swoje posesje przy 
drodze zwanej potocznie „Ulicą,, o budowę tej drogi. 

Ad.5. Pan Wójt - złożył informację o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji. 
(Zał. Prot. Nr 3) 
Zabierając głos radny Jan Teterycz - poruszył sprawę potrzeby wykonania remontu 
budynku w którym mieści się Ośrodek Zdrowia w Suchowoli oraz utwardzenia dojazdu 
do Ośrodka Zdrowia. 
Wójt - wyjaśnił, że budynek Ośrodka Zdrowia w Suchowoli został przyjęty w ubiegłym 
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roku od Starostwa Powiatowego w Zamościu . Wymaga on generalnego remontu. 
Na chwilę obecną nie ma tego remontu w budżecie, planuje się utwardzenie dojazdu 
kostką, którą posiada Gmina. 

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

Ad.7. Pan radca wyjaśnił, że pani Skarbnik uzgodniła z RIO, że nie ma potrzeby 
podejmowania tej uchwały, a planowane dofinansowanie wystarczy wprowadzić w 
uchwale zmiany w budżecie gminy na rok 2013. 

Ad.8. Pani Skarbnik i pan Wójt omówili projekt uchwały. 
W dyskusji głos zabierali; Jan Kawałko, Piotr Zawiślak, Jan Teterycz, Ryszard Krawczyk, 
Piotr Czarnecki, Wójt, Skarbnik Gminy. 

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały. 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 13, przeciw - , wstrzymało się 2. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 5). 

Ad.9. Pani Skarbnik omówiła oraz przedstawiła projekt uchwały. 

„za" przyjęciem uchwały głosowało 15. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 6). 

Ad. 10. Pan Piotr Nogas omówił oraz przedstawił projekt uchwały. 

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

Ad.l 1. Pan Piotr Nogas omówił projekt uchwały. 

Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie (15 głosami) nie wyraziła zgody na 
odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

Ad. 12. Pan Wójt i pan Piotr Nogas omówili oraz udzielili wyjaśnień do projektu uchwały. 
Pan Piotr Nogas przedstawił projekt uchwały, 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 15 . 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 8). 

Ad. 13. Pan Piotr Nogas omówił oraz przedstawił projekt uchwały, 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 15 . 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 9). 
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Ad. 14. Pan Piotr Nogas omówił oraz przedstawił projekt uchwały, 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 15 . 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 10). 

Ad. 15. Pan Piotr Nogas omówił oraz przedstawił projekt uchwały, 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 15 . 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 11). 

Ad. 16. Pan Wójt i pan Stanisław Iłejzner omówili projekty uchwał. 

Wójt wyjaśnił, że umowa jest podpisana na podstawie przyjętego około 2 lata temu 
studium. Wnioski które wpłynęły po tym okresie nie będą ujęte ponieważ trzeba 
ponownie zmienić studium. 
Pan Stanisław Hejzner - wyjaśnił, że podział na trzy uchwały wynika z sugestii komisji 
urbanistycznej, która zakwalifikowała tak tereny ze względu na położenie i 
charakterystykę przyrodniczą Natury 2000. Głównie chodzi o tereny które leżą wzdłuż 
rzeki Wieprz i rzeki Jacynki począwszy od Suchowoli przez Jacnię do Wieprza. 

Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach , aby radni zapoznali się z załącznikami do 
projektów uchwał w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Adamów. 

(Przerwa l l 1 5 - l l 2 5 ) 

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

Ad. 17. Pan Stanisław Hejzner przedstawił projekt uchwały, 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 15 . 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 13). 

Ad. 18. Pan Stanisław Hejzner przedstawił projekt uchwały, 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 15 . 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 14). 

Ad. 19. Pan Wójt i pan Stanisław Hejzner omówili projekt uchwały 
Pan Stanisław Hejzner przedstawił projekt uchwały, 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 15 . 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 15). 

Ad.20. Pan Stanisław Hejzner przedstawił projekt uchwały. 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 12, przeciw 3, wstrzymało się -. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 16). 
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Ad.21. Pan Stanisław Hejzner przedstawił projekt uchwały. 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 13, przeciw -, wstrzymało się 2 . 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 17). 

Ad.22. Pan Stanisław Hejzner przedstawił projekt uchwały. 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 12, przeciw wstrzymało się 3 . 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 18). 

Ad.23. Pani Teresa Turczyn - omówiła oraz przedstawiła projekt uchwały, 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 15 . 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 19). 

Ad.24. Pan Wójt omówił projekt uchwały. 
Pani Ewelina Droździel - Szykuła przedstawiła projekt uchwały, 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 15. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 20). 

Ad.25. Pani Elżbieta Kłyż - omówiła oraz przedstawiła projekt uchwały, 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 15 . 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 21). 

Ad.26. Pan Wójt - omówił oraz przedstawił projekt uchwały, 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 15. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 22). 

Ad.27. Pani Bożena Muszyńska złożyła Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Adamowie za 2012 r. 

W dyskusji w sprawie zakupu samochodu dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Adamowie głos zabierali; Piotr Czarnecki, Jan Kawałko, Jolanta Sprawka, Wójt, 
Skarbnik Gminy, Bożena Muszyńska, Bożena Skiba. 

„za" przyjęciem sprawozdania głosowało 15. 
Przewodniczący stwierdził, że sprawozdanie zostało przyjęte. 
(Zał. Prot. Nr 23) 

Ad.28. Pani Bożena Muszyńska mówiła Ocenę zasobów pomocy społecznej. 

„za" przyjęciem oceny głosowało 15. 
Przewodniczący stwierdził, że ocena zostało przyjęta. 
(Zał. Prot. Nr 24) 

Ad.29. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

Rozpatrzenie prośby pana Zbigniewa Winiarskiego o sprzedaż części działki nr 642/8. 
która jest końcową części drogi. 
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Wójt wyjaśnił, że część końcowa drogi jest za użytkowana przez dwóch współwłaścicieli 
którzy już wcześniej wnosili prośbę w tej sprawie. Chcą oni wykupić część drogi z której 
nikt nie korzysta. Aby sprawie nadać bieg należy zebrać podpisy od wszystkich 
mieszkańców, którzy przy tej drodze mają działki, że wyrażają zgodę i nie wnoszą 
sprzeciwu do sprzedaży tej części drogi. Wnoszący prośbę o kupno musieliby pokryć 
wszystkie koszty geodezyjne i inne. 

Przewodniczący zarządził głosowanie zapytał, czy Rada Gminy wyraża zgodę na sprzedaż 
części działki nr 642/8, pod warunkiem uzyskania od mieszkańców mieszkających przy tej 
drodze zgody na sprzedaż części drogi, 
„za" głosowało 15. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie prośbę pana Krzysztofa Tyrki o sprzedanie działki 
stanowiącej własność Gminy położonej w obrębie Szewnia Dolna oznaczoną numerem 
78/5 o pow. 0.12ha.. 
„za" sprzedażą - przygotowaniem projektu uchwały głosowało 15. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie prośbę pana Adama Zamoyskiego o sprzedaż 
działek położonych Suchowola 569 o pow. 0.71 ha i 570/1 o pow. 0.37 ha. 
„za" sprzedażą - przygotowaniem projektu uchwały głosowało 14, przeciw wstrzymało 
się 1. 

Pismo mieszkańców Feliksówki w sprawie drogi dojazdowe do pól biegnącej przy działce 
pani Stanisławy Ból. 
Wójt wyjaśnił, że nie ma możliwości aby gmina ponosiła koszty. Wg. wyjaśnienia sołtysa 
Feliksówki, wynika, że właściciele którzy tam posiadają pole wyrażają zgodę , aby drogę 
zrobić przez ich pole. 

Wójt odnosząc się do pisma z dnia 10 kwietnia 2013r. mieszkańców Suchowoli A mający 
swoje posesje przy drodze zwanej potocznie „Ulicą,, o budowę tej drogi. Wyjaśnił, że 
droga jest potrzebna, miała być robiona rok temu ale były kłótnie mieszkańców. 
Pozwolenie na budowę otrzymano bardzo późno, wstawiono tylko przepust. Chcieliśmy tę 
drogę przed zimą usypać, poszerzyć, aby się uleżała. Jednak ze względu na warunki 
atmosferyczne tego nie udało się zrobić. W tym roku w budżecie gminy na tę drogę jest 
zabezpieczone 70 tys. zł., na wykonanie 100 metrów drogi. 

Wójt omówił planowany w 2013 r. zakres robót drogowych i innych zadań 
inwestycyjnych oraz związane z tymi zadaniami wydatki finansowe. 
Przedstawił problemy jakie były z odśnieżaniem dróg gminnych. 
Dyskutowano nad zakupem samochodu ciężarowego, który wykorzystywany byłby 
również do odśnieżania dróg. 

Wójt zwrócił się do rady o wystąpienie do Policji o podjęcie działań w związku ze 
zgłoszeniami mieszkańców w sprawie pogryzienia przez bezpańskie, wałęsające się psy. 

Wójt udzielił odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania. 

Dla radnych zgłaszających potrzebę naprawy dróg - drogi w miarę naszych możliwości 
będą naprawiane. 
Dla radnego Piotra Czarneckiego - w budżecie gminy nie ma zaplanowanych środków na 
to zadanie. 
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Dla radnej Bożena Skiba - zrobiono zdjęcie z powstałego zalewiska, które zostanie 
przesłane do Zarządu Dróg Wojewódzkich. W tej sprawie interweniowaliśmy już w 
ubiegłym roku w Zarządzie Dróg Wojewódzkich. 

Dla radnego Janusza Galanta i Bożeny Skiby - w najbliższym czasie tablice zostaną 
naprawione i ustawione. 

Dla radnego Jana Teterycza - w sprawie przepustu - prośba do radnych i sołtysów, aby 
przekonali dwóch właścicieli o obniżenie przepustów, które blokują odpływ wody. 

Dla radnych Czesława Skrzyńskiego i Piotra Zawiślaka - drogi będą naprawiane w miarę 
posiadanego tłucznia. 

Dla radnego Jana Kawałko - jeżeli pozwoli czas ziemia zostanie usunięta. 

Pan Tadeusz Czerniak sołtys Suchowoli A zgłosił miejscowość Suchowola do organizacji 
Gminnego Święta Plonów - Dożynek. 

Ad.30. Pan Janusz Kowalczuk - Przewodniczący Rady Gminy Adamów zamknął obrady 
XXVIII sesji VI kadencji Rady Gminy Adamów. 

Protokółował 
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