
Protokół Nr XI/2016 
z XI sesji VII kadencji Rady Gminy Adamów 

odbytej w dniu 30 marca 2016 r. 

XI sesję VII kadencji Rady Gminy Adamów odbyto w sali narad Urzędu Gminy Adamów. 
Sesję rozpoczęto o godz. II00, a zakończono o godz. 1335. 
Bożena Skiba - przewodnicząca obrad. 
Jan Cios - protokolant. 

Radni obecni: 

1. Pan Grela Krzysztof Dariusz 8. Pan Michałuszko Tomasz Marek 
2. Pan Kawałko Jan Henryk 9. Pani Skiba Bożena Ela 
3. Pan Kierepka Henryk 10. Pan Skrzyński Czesław Marian 
4. Pan Koza Jerzy Stanisław 11. Pan Słota Paweł Kamil 
5. Pan Krawczyk Ryszard 12. Pan Sołtys Dariusz Kazimierz 
6. Pan Krupa Robert 13. Pan Wiśniewski Andrzej 
7. Pan Lewusz Mirosław Paweł 
Lista obecności (Zał. Prot. Nr 1). 

Radni nieobecni: 
1. Pan Kuryło Jacek Marian 
2. Pan Powroźnik Piotr Artur. 

Oprócz radnych w sesji udział wzięli: 

1. Pan Dariusz Szykuła - Wójt 
2. Pan Piotr Szmidt - Sekretarz Gminy 
3. Pani Ewelina Droździel - Szykuła - Skarbnik Gminy 
4. Pan Marek Barcicki - Radca prawny 
5. Pan Adam Flaga - Z-ca Dyrektora Zespołu Szkół w Suchowoli 
6. Pani Elżbieta Kuźma - Dyrektor Zespołu Szkół w Szewni Górnej 
7. Pani Danuta Jaworska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
8. Pani Maria Łapińska - Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Jacni 
9. Pan Leszek Jaremek - pracownik LODR w Końskowoli ZDR w Zamościu 
10. Sołtysi 
11. Pracownicy Urzędu Gminy Adamów. 
Lista obecności (Zał. Prot. Nr 2) 

Porządek sesji: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum 
2. Przyjęcie porządku obrad 
3. Przyjęcie protokółu 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 zmian w wieloletniej prognozie finansowej 

- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2016 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 
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9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów" 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

11. 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 

12. 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 

13. 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 

14. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015 

- dyskusja 
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Adamów w 2016 r. 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 
dla Gminy Adamów na lata 2015-2020 (z perspektywą do 2023) 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

17. Rozpatrzenie wniosków 
- dyskusja 

18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania 
19. Zamknięcie obrad sesji. 

Przebieg sesji: 

Ad.l. Otwarcia XI 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 13, 
co stanowi quorum do prawomocności obrad. 
Powitała przybyłych na obrady sesji. 

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

Za uchwaleniem porządku obrad głosowało 13. 
Przewodnicząca stwierdziła, że rada gminy uchwaliła porządek obrad XI sesji VII kadencji. 

2/7 



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 13. 

Przewodnicząca stwierdziła, że protokół z X sesji Rady Gminy Adamów z dnia 12 stycznia 
2016r. został przyjęty bez odczytania. 

Ad.4. Interpelacji i zapytania. 

Zabierając głos radny Jan Kawałko - zgłosił interpelację „Droga powiatowa z Kalinowie 
do Krasnobrodu w Rachodoszcze częściowo usytuowana jest w wąwozie. Ponieważ na jego 
zboczach rosną liczne drzewa i krzewy, na obrzeżu jezdni zalegają liście i ziemia, zwężając 
niebezpiecznie pas jezdni zdatnej do ruchu. W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, 
dla których wąwóz stanowi również szlak pieszy, konieczne jest oczyszczenie jezdni 
i zebranie zalegających liści i ziemi. Biorąc pod uwagę, że 11 stycznia 2016r. Gmina 
zawarła ze Starostwem Powiatowym w Zamościu Porozumienie w sprawie przyjęcia zadań 
Powiatu na drogach powiatowych w zakresie czyszczenia nawierzchni przy krawężnikach 
(§ 1 b) oraz Wycinki krzaków i odrostów zasłaniających widoczność (§lc) oraz fakt, że 
pogoda sprzyja obecnie takim pracom, proszę o oczyszczenia jezdni z zalegających przy 
krawężnikach liści i ziemi oraz wycięcie krzaków, które po wyrośnięciu na nich liści będą 
ograniczać widoczność, szczególnie przy znakach drogowych". 

Zabierając głos radny Krzysztof Grela - zapytał, czy CIS będzie zbierał po wycince 
gałęzie w m. Suchowola przy drodze powiatowej Potoczek - Suchowola. 
Prosił o koparkę do naprawy dróg m. in. w Sitnikach. 

Zabierając głos radny Henryk Kierepka - prosił o koparkę do naprawy dróg dojazdowych 
do pól. 

Zabierając głos radny Andrzej Wiśniewski zgłosił; 
1. Droga za kościołem - opadający krawężnik na przeciwko p. Sendłaka. 
2. Droga za kościołem pękająca kostka. 
3. Rodzice dzieci proszą o naprawę chodnika przy drodze powiatowej od kościoła 
do szkoły. 
4. „W związku z tym, że coś tam miałem nabroić z Urzędu poszło na mnie pismo do mojej 
byłej pracy, żądam aby zapoznać z pismem ogół, radnych i wszystkich". 

Zabierając głos radny Dariusz Sołtys - prosił o naprawę w ramach gwarancji chodnika 
i całościowy jego przegląd oraz o wymianę części kostki z której odskoczyło liczko na 
zatoce obok jego posesji Drogi Wojewódzkiej w Jacni. 

Pani przewodnicząca przedstawiła; 

* Pismo - wezwanie pana Teterycz Jan Suchowola z dnia 29.01.2016r. do usunięcia 
przepisów prawnych wynikających z podjętej uchwały Nr X/73/2003 Rady Gminy 
Adamów z dnia 14.11.03, zamieszczonych w § 199 na podstawie których dokonano zmiany 
przeznaczenia gruntów położonych w miejscowości Suchowola dotyczących działek o nr 
236,235/2,233, 234,23li 232 z dotychczasowego „ gruntu budowlane" na zmieniony na 
podstawie skarżonej uchwały na „ grunty rolne i leśne". 
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* Pismo pani Doroty Pakuła zam. Jacnia z dnia 16.02.2016r. o zmniejszenie minimalnej 
odległości linii zabudowy od drogi wojewódzkiej nr 849. 
* Pismo pana Leszka Pakuła zam. Jacnia z dnia 16.02.2016r. o zmniejszenie minimalnej 
odległości linii zabudowy od drogi wojewódzkiej nr 849. 
* Pisma zawiadamiające o rozprawie stawiennictwo nieobowiązkowe Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 12 lutego 2016r. Sygn. akt. II SA/Lu 701/15, 
Sygn. akt. II SA/Lu 702/15, Sygn. akt. II SA/Lu 703/15. 
* Pismo Prokuratury Rejonowej w Zamościu dotyczące usunięcia naruszenia prawa dokonanego w 
uchwale Rady Gminy Adamów z dnia 19 kwietnia 2013r. Nr XXVIII/13 w sprawie regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Adamów. 
* Pismo państwa Ewy i Zenona Jędruszko zam. Adamów dotyczące zalewania posesji przez wody 
opadowe. 
* Wniosek mieszkańców wsi Rachodoszcz z dnia 21 stycznia 2016r. o dokonanie przez 
Radę Gminy przesunięć w budżecie i dofinansowanie I etapu zadania wykonanie 
oświetlenia ulicznego w Rachodoszczach. 

Ad.5. Pan Wójt - złożył informację o działaniach 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) 
Pan Leszek Jaremek - poinformował o możliwości; 
1. Zorganizowania dla chętnych rolników kursu chemizacyjnego, 
2. Atestacji opryskiwaczy, 
3. Składania wniosków na wymianę materiału siewnego, 
4. Odpłatnego wypełniania wniosków o dopłaty rolnicze w poniedziałek i wtorek w godz. od 

730 do 1400 

Agencję wnioski będzie przyjmowała do 15 maja br. 

Ad.7. Pani Skarbnik zwróciła się o wyrażenie zgody na wprowadzenie w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej dodatkowych zmian, które nie są ujęte w materiałach przekazanych radnym 
na dzisiejszą sesję; 
1. Zwiększenie dochodów i wydatków - dotacja Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 

4 760 zł na zakup urn przezroczystych. 
2. Po przetargu w dniu dzisiejszym; 

a/ zwiększenie kwoty do 32 tys. zł na opracowania Studium Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy, 

b/ zwiększenie kwoty do 30 tys. zł na opracowania Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy. 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie przedstawione propozycje dodatkowych zmian. 
Za wprowadzaniem dodatkowych zmian głosowali wszyscy (13) - jednomyślnie . 
Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 5) 

Ad.8. Pani Skarbnik omówiła oraz przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13, przeciw wstrzymało się -. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 6) 
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Ad.9. Pan Stanisław Hejzner przedstawił projekt uchwały, 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 13 . 

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 7) 

Ad. 10. Pan Stanisław Hejzner przedstawił projekt uchwały, 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 13 . 

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 8). 

Ad.l 1. Pan Stanisław Hejzner przedstawił projekt uchwały, 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 13 . 

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 9). 

Ad. 12. Pan Stanisław Hejzner przedstawił projekt uchwały, 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 13 . 

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 10). 

Ad. 13. Pan Stanisław Hejzner przedstawił projekt uchwały, 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 15 . 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 

(Zał. Prot. Nr 11). 

Ad. 14. Pani Anna Romaszko złożyła wyjaśnienie do Sprawozdanie z realizacji programu 
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego za rok 2015. 
(Zał. Prot. Nr 12). 
Za przyjęciem sprawozdania głosowało 13. 
Przewodnicząca stwierdzała, że sprawozdanie zostało przyjęte. 

Ad. 15. Pan Marek Barcicki omówił i przedstawił projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 13). 

Ad. 16. Pan Piotr Nogas omówił i przedstawił projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 14). 

Ad. 18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania 

Wójt zwrócił się do rady o zajęcie stanowiska w sprawie partycypacji w kosztach 
funkcjonowania Izby Wytrzeźwień w Zamościu (Ośrodek Osób Nietrzeźwych w Zamościu) 
Pani przewodnicząca zarządziła głosowanie. 
Zapytała, kto jest za dofinansowaniem Izby Wytrzeźwień głosowało -, przeciw 10, 
wstrzymało się 3. 
Przewodnicząca stwierdziła, że wniosek nie został przyjęty. 
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Wójt udzielił odpowiedzi na interpelacje i zapytania; 

Dla radnego Jana Kawałko - prośby należy kierować do Powiatu, ponieważ Powiat wskazuje 
drogi do oczyszczenia 

Pani Maria Łapińska Kierownik CIS - dla radnego Krzysztofa Greli - CIS uprzątnie gałęzie. 

Dla radnych zgaszających potrzeby naprawy dróg, koparka będzie we wszystkich miejscowościach. 
W Sitnikach obecnie nic nie da się zrobić jest mokro, woda stoi w koleinach. 
Dla radnego Andrzeja Wiśniewskiego - wygraliśmy sprawę w Sądzie Najwyższym, droga jest 
naszą własnością, wejdziemy w to miejsce i uporządkujemy. Postaramy się naprawić chodnik. 

Dla radnego Dariusza Sołtysa - wystąpimy z pismem i w imieniu radnych zasygnalizujemy 
przedstawione problemy Zarządowi Dróg Wojewódzkich. 

Zabierając głos radny Krzysztof Grela - poinfonnował, że w Suchowoli A na części chodnika 
popękała kostka 

Odnośnie pisma Prokuratury - program jest poprawiany. 
Odnośnie pisma państwa Jędrszko - rów był przekopywany, nikt do tej pory nie zgłaszał, że rów 
trzeba przekopać, teren jest trudny, długie nachylenie pola grunt gliniasty, woda bezpośrednio 
zalewa i zamula rów. Postaramy się rów udrożnić. 

Wójt poinformował, że przeprowadzono zebrania sprawozdawczo-wyborczych w jednostkach 
straży. W większości zebrań uczestniczył osobiście. W zebraniach w których nie uczestniczył, 
uczestniczyli Komendant, Sekretarz. 
W związku z tym, że jest bardzo wiele zapytań odnośnie funkcjonowania i wydatków środków w 
jednostkach OSP, przedstawił wydatki każdej jednostki OSP w 2015r.. 

Poinformował, że był bardzo zdziwiony będąc na zebraniu w Suchowoli na któiym Prezes 
przedstawił w sprawozdaniu finansowym, iż Gmina Adamów wydała na utrzymanie -
dofinansowanie straży tylko 2.100,00 zł. Wynikało by, że gmina dofinansowała tylko powyższą 
kwotę, a pozostałe środki to środki straży. Natomiast kwota dofinansowana przez Gminę 
wynosi 17.800,00 zł.. Zatrudniamy między innymi kierowcę, który jest oddelegowany do OSP 
Suchowola 
Zabierając głos radny Andrzej Wiśniewski - pytał, czy Prezes nie dodał, że koszty ponosi również 
Urząd Gminy? W sprawozdaniu ujęte są tylko zakupy, które mamy do sprzętu. Utrzymanie 
jednostki KSR jest w porozumieniu, część pieniędzy gmina otrzymuje od państwa a my mamy dać 
ludziom. 
Wójt prosił, aby wszystkie informacje przedstawiać uczciwie i rzetelnie. 
Zabierając głos radny Andrzej Wiśniewski - prosił, aby przed każdym walnym zebraniem 
w gminie była pisemna informacja ile wydaliśmy pieniędzy i nie będzie problemu. 
Wójt wyjaśnił, że jest taka informacja 

Pan Stanisław Hejzner - odpowiedź na pismo pana Jana Teterycza - problem wałkuje się nie od 
dzisiaj, w końcu się zmaterializuje. Studium przyjęto w lutym 2002 r.. W oparciu o studium 
przyjęto plan w listopadzie 2003r.. Dzisiejsza sesja kończy temat przyjęciem Studium. Czyścimy te 
białe plamy. 

Dla radnego Andrzeja Wiśniewskiego - prosił, aby pan Wiśniewski pisemnie wystąpił o udzielenie 
informacji publicznej. 
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Wójt odniósł się do zebrania wiejskiego w Rachodoszczachu prosił aby odpowiedzialni za zebranie 
zmienili - sprostowali informacje dotyczące; wysokości funduszu sołeckiego, użycia przez Wójta 
słowa przepraszam, kopi notatki do protokółu o treści której druga strona nie wiedziała, podniesienia 
wynagrodzenia dla Wójta. Dodał, że skoro oczekuje się od gminy, żeby była dokładna, to i tego 
samego oczekujemy od innych. 

Na jednej z sesji pan Sekretarz poprosił przewodniczącego Koła, żeby przedstawił rozliczenie 
komitetu wyborczego. Pan przewodniczący powiedział, że na następnej sesji przedstawi. 
Radny Andrzej Wiśniewski - mówił, że w kuluarach pan Sekretarz mówił, że nie trzeba. 
Radny Krzysztof Grela - sprawozdanie jest na stronie internetowej. 
Wójt prosił o przedstawienie sprawozdania na sesji. 
Radca prawny - wyjaśnił, że pan Andrzej Wiśniewski może wystąpić o infonnację publiczną, którą 
sam może przedstawić na sesji. 
Radny Andrzej Wiśniewski odnosząc się do sprawozdania finansowego OSP, zarzuca się że Prezes 
tak powiedział, każdy wie jak się sprawozdanie sporządza. Sprawozdanie sporządza się na podstawie 
faktur. Nikt nie wyszczególnił, że bierzemy pieniądze za udział w akcjach gaśniczych. W ubiegłym 
roku uczestniczyliśmy w 25 akcjach. Jak wiadomo jedne jednostki wyjeżdżają inne nie wyjeżdżają. 
Prosił o o infonnację za 2016r., która zostanie odczytana na zebraniu sprawozdawczym OSP. 

Pani przewodnicząca przypomniała o złożeniu oświadczeń majątkowych do 30 kwietnia. 

Pan Piotr Nogas - poinformował o naborze wniosków na usuwanie azbestu. Wszystkie informacje są 
zamieszone na stronie internetowej Gminy. 

Wójt - prosił o wypełnienie ankiety i deklaracji przez osoby zainteresowane montażem 
kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych. 
Pan Sekretarz poinformował, że wszelkie informacje dotyczące fotowoltaiki zamieszczone są 
na stronie internetowej Gminy. 

Wójt zaprosił na konferencję, która odbędzie się w Centrum Integracji Społecznej w Jacni w 
dniu 15 kwietnia 2015r. 

Ad. 19. Pani Bożena Skiba - Przewodnicząca Rady Gminy Adamów zamknęła obrady XI sesji VII 
kadencji Rady Gminy Adamów. 

Protokółował 
Inspektor do spraw obronnych 

i obsługi Rady Gminy 
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