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

odbytej w dniu 25 stycznia 2013 r. 

XXVI sesję VI kadencji Rady Gminy Adamów odbyto w sali narad Urzędu Gminy Adamów. 
Sesję rozpoczęto o godz. 800, a zakończono o godz. 940 

Janusz Kowalczuk - przewodniczący obrad. 
Jan Cios - protokolant. 

Radni obecni: 

1. Pan Piotr Czarnecki 
2. Pan Janusz Galant 
3. Pan Jan Henryk Kawałko 
4. Pan Janusz Kowalczuk 
5. Pan Jerzy Stanisław Koza 
6. Pan Ryszard Krawczyk 

7. Pan Dariusz Jacek Radliński 
8. Pan Witold Romaszko 
9. Pani Bożena Ela Skiba 

10. Pan Czesław Marian Skrzyński 
11. Pan Dariusz Kazimierz Sołtys. 

Lista obecności (Zał. Prot. Nr 1). 
Radni nieobecni: 

1. Pan Tomasz Marek Michałuszko 
2. Pan Bogdan Józef Nowaczyk 
3. Pan Piotr Zawiślak 
4. Pan Jan Krzysztof Teterycz 

Oprócz radnych w sesji udział wzięli: 

1. Pan Dariusz Szykuła - Wójt 
2. Pan Stanisław Podkowa - Sekretarz Gminy 
3. Pani Ewelina Droździel - Szykuła - Skarbnik Gminy 
4. Pan Marek Barcicki - Radca prawny 
5. Pani Elżbieta Kuźma - Dyrektor Zespołu Szkół w Szewni Górnej 
6. Pan Piotr Szmidt - Dyrektor Zespołu Szkół w Suchowoli 
7. Pani Danuta Jaworska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Adamowie 
8. Pani Teresa Turczyn - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Adamowie 
9. Sołtysi 
10. Mieszkańcy. 
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 podziału Gminy Adamów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich 
granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 



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

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków w budżecie gminy 
na 2014 rok na fundusz sołecki 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

10. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków w budżecie 
gminy na 2014 rok na fundusz sołecki 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie 
Centrum Integracji Społecznej i nadania mu Statutu 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

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

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

14. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy Adamów na lata 2008-2013 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania 
16. Zamknięcie obrad sesji. 

Przebieg sesji: 

Ad.l. Otwarcia XXVI 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 11, 
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 11. 
Przewodniczący stwierdził, że rada gminy przyjęła porządek obrad XXVI sesji VI 
kadencji. 
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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 11. 

Przewodniczący stwierdził, że protokół z XXV sesji Rady Gminy Adamów z dnia 
21 grudnia 2012 r. został przyjęty bez odczytania. 

Ad.4. Interpelacje i zapytania. 

Zabierając głos radny Janusz Kowalczuk - podziękował Wójtowi oraz pracownikom za 
bardzo dobre odśnieżanie dróg. 

Pan Janusz Kowalczuk Przewodniczący rady - odczytał; 

* Pismo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie z dnia 2 stycznia 2013 r. DIM 
014/3/13 dotyczące problemu lokalowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Adamowie z/s 
w Potoczku. 
Ustosunkowując się w/wymienionego pisma Wójt wyjaśnił, że najlepszym rozwiązaniem 
byłoby wybudowanie nowego budynku dla biblioteki. Aktualnie są uzgodnienia z 
jednostką straży w Potoczku i można korzystać z dodatkowego pomieszczenia, któro 
można wykorzystać na sale komputerową. 

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

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

Ad.7. Zabierając głos Wójt wyjaśnił, że uchwała podjęta na poprzedniej sesji w sprawie podziału 
Gminy Adamów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych 
wybieranych w każdym okręgu, została zaskarżona przez mieszkańców Jacni do 
Państwowej Komisji Wyborczej w Warszawie. 
Komisarz Wyborczy w Zamościu po ponownym rozpatrzeniu skargi 17 mieszkańców 
miejscowości Jacni wydał Postanowienie Nr 480 z dnia 3 stycznia 2013r. wskazując 
uchybienia w podjętej uchwale oraz wskazała nowy podział Gminy Adamów na okręgi 
wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym 
okręgu. Wezwała Radę Gminy Adamów do podjęcia w terminie do dnia 31 stycznia 2013r. 
uchwały w przedmiocie podziału Gminy Adamów na okręgi wyborcze w wyborach do 
Rady Gminy. 
Wójt Gminy Adamów uwzględniając zalecenia zawarte w Postanowieniu Nr 480 
Komisarza Wyborczego w Zamościu przygotował na dzisiejszą sesję projekt uchwały. 
Zauważyć należy, że są dwie istotne zmiany - jednak są one zgodne prawem. Dla nas 
zmiany są niezrozumiałe ponieważ po nowym podziale mieszkańcy Trzepiecin omijając 
miejscowość Bondyrz głosowali by w Adamowie, a mieszkańcy Potoczka omijając 
miejscowość Adamów głosowali by w Szewni Górnej. 
Zabierając głos Janusz Kowalczuk - radny miejscowości Trzepieciny i Bondyrz złożył 
wniosek o wprowadzenie zmiany w projekcie uchwały przedstawionej przez Wójta Gminy 
Adamów, polegającej na tym, aby sołectwo Trzepieciny połączyć z sołectwem Bondyrz i 
utworzyć okręg wyborczy „ nr 4 - Bondyrz od nr 146 do nr 206 a, Trzepieciny" . 
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Wniosek uzasadnił tym, że sołectwa Trzepieciny i Bondyrz są w bezpośredniej łączności i 
położenie geograficzne obu sołectw świadczy o łączniku terytorialnym obu miejscowości. 
Sołectwo Trzepieciny położone jest w środku sołectwa Bondyrz. Sołectwo Trzepieciny 
kończy się na numerze 24 i 24a, co stanowi granicę miejscowości Bondyrz od nr 146 i 
wzwyż, dlatego, też radny wychodząc z domu widzi co dzieje się na terenie sołectwa 
Bondyrz. W związku z tym, mieszkańcy Trzepiecin dojeżdżając do obwodu wyborczego w 
Bondyrzu mają odległość około 1 km. Natomiast dojechać do obwodowej komisji 
wyborczej w Adamowie musieliby przejechać przez połowę sołectwa Bondyrz , przez teren 
gminy Krasnobród, sołectwo Jacnię, co byłoby zbyt uciążliwe dla mieszkańców 
Trzepiecin. 
Sołectwa Trzepieciny i Bondyrz od niepamiętnych lat zawsze stanowiły jednolity okręg 

wyborczy. 
Sołectwo Trzepieciny nie ma żadnego związku z sołectwem Bliżów, oba te sołectwa 
oddalone są od siebie o około 12 kilometrów. 

Zabierając głos Piotr Czarnecki radny Bondyrza mówił, że według jego wyliczeń na 
jednego radnego przypada więcej niż 103 numery domów, a po połączeniu z 
Trzepiecinami przypadnie jeszcze więcej. W obecnym stanie nie ma kontaktu z 
mieszkańcami tzw. końca Bondyrza. Mówił, że miejscowości Bondyrz dwa mandaty jest 
niezbędne. 

Pan Sekretarz wyjaśnił, że do wyliczenia normy przedstawicielskiej brana jest liczba 
mieszkańców, a nie numery domów. 
Zabierając głos Józef Nizio - sołtys Potoczka mówił, że tworzone przepisy są nieżyciowe, 
a ci z Warszawy nie znają naszych realiów. Połączenie Szewni z Potoczkiem nie ma 
żadnego sensu. 
Złożył wniosek (w porozumieniu z mieszkańcami wsi), aby Potoczek połączyć do całości 
Adamowa, a Adamów i tak będzie miał swojego radnego, jest ich większość, ale Potoczek 
coś łączy z Adamowem. Prosił radę o realne spojrzenie na rzeczywistość. 

Przewodniczący rady poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek w sprawie utworzenia 
okręgu wyborczego,, nr 4 - Bondyrz od nr 146 do nr 206 a, Trzepieciny". Za przyjęciem 
wniosku głosowało 9, przeciw 1, wstrzymało się 1. 
Przewodniczący stwierdził, że wniosek został przyjęty. 

Zabierając głos radna Bożena Skiba zgłosiła wniosek o połączenie Potoczka z Adamowem. 
Panowie Wójt i Radca Prawny wyjaśnili, że nie można utworzyć okręgu wyborczego 
obejmującego sołectwa Potoczek i Adamów, ponieważ współczynnik mandatowości w tym 
okręgu wyborczym wyniósłby 1. 73, co oznaczałoby, że tak utworzonemu okręgowi 
przysługiwałyby dwa mandaty. Pojawiłby się mandat nadwyżkowy. 
W dyskusji głos zabierali; Wójt, radca prawny, Jan Kawałko, Dariusz Sołtys, Bożena 
Skiba, Piotr Czarnecki. 
Radna Bożena Skiba wycofała zgłoszony wniosek w sprawie połączenia Potoczka z 
Adamowem. 

Pan Sekretarz Gminy - przedstawił projekt uchwały z uwzględnieniem przyjętego wniosku 
zgłoszonego przez radnego Janusza Kowalczuka. 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 7, przeciw wstrzymało się 4 . 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 5). 
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Ad.8. Pani Skarbnik omówiła oraz przedstawiła projekt uchwały, 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 11. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 6). 

Ad.9. Pan Radca Prawny omówił projekt uchwały. Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały, 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 1, przeciw 10. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwały nie podjęto. 

Ad. 10. Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały. 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 10, przeciw 1. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 7). 

Ad. 11. Pani Danuta Jaworska omówiła procedurę tworzenia, zadania, nabór osób oraz strukturę 
Centrum Integracji Społecznej. 
W dyskusji głos zabierali: Jan Kawałko, Wójt, Skarbnik Gminy, Radca Prawny, Danuta 
Jaworska. 
Wójt poinformował, że Centrum Integracji Społecznej swą siedzibę będzie miało w 
budynku byłej szkoły w Jacni. 
Pani Danuta Jaworska przedstawiła projekt uchwały, 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 11. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 8). 

Pani Danuta Jaworska przekazała informację osobom, które należą do Lokalnego 
Partnerstwa, że w dniu 31 stycznia 2013r. (czwartek) o godz. 9.00 odbędzie się spotkanie 
z państwem Kotkowscy celem dalszego działania. 

Ad. 12. Pan Piotr Nogas oraz Radca Prawny omówili oraz udzielili wyjaśnień do projektu 
uchwały. 

Pan Piotr Nogas przedstawił projekt uchwały, 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 11. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 9). 

Ad. 13. Pan Stanisław Podkowa przedstawił projekt uchwały, 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 11. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 10). 

Ad. 14. Pan Radca omówił projekt uchwały. 
Pan Stanisław Podkowa przedstawił projekt uchwały, 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 11. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 11). 

Ad. 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

Wójt poinformował, że zadeklarowano przystąpienie do Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -
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elnclusion oraz, że trwają prace odnośnie odkupienia pomieszczeń po Policji w 
Adamowie. Występujemy z wnioskiem informacyjnym do Policji, że jesteśmy w stanie 
zakupić te pomieszczenia za 80 tys. zł. 
Wójt zwrócił się do radnego i sołtysa z Bliżowa, o zapytanie mieszkańców, jakie są plany 
odnośnie budynku po szkole w Bliżowie. 
Radny Piotr Czarnecki poruszył temat dotyczący muzeum w Bondyrzu. 
Pan Wójt wyjaśnił, że pan Sitek zadeklarował przyjazd do Urzędu i miał się zastanowić 
nad formą pomocy. 

Przewodniczący obrad poinformował, że zgodnie z art. 24h pkt.3 i 4 ustawy o 
samorządzie gminnym - Oświadczenie majątkowe wraz z kopią swojego zeznania o 
wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego 
korektą składa się w dwóch egzemplarzach: 
Radny - składa przewodniczącemu rady gminy. 
Przypomniał, że radny zobowiązany jest do złożenia oświadczenia majątkowego co 
roku do 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego. 

Ad. 16. Pan Janusz Kowalczuk - Przewodniczący Rady Gminy Adamów zamknął obrady XXVI 
sesji VI kadencji Rady Gminy Adamów. 

/ / ' 

/ 

6 


