
Protokół Nr XX/2017 
z XX sesji VII kadencji Rady Gminy Adamów 

odbytej w dniu 14 lipca 2017r. 

XX sesję VII kadencji Rady Gminy Adamów odbyto w sali narad Urzędu Gminy Adamów. 
Sesję rozpoczęto o godz. 900, a zakończono o godz. 10*°. 
Bożena Skiba - przewodnicząca obrad. 
Jan Cios - protokólant. 

Radni obecni: 

1. Pan Grela Krzysztof Dariusz 8. Pan Lewusz Mirosław Paweł 
2. Pan Kawałko Jan Henryk 9. Pan Michałuszko Tomasz Marek 
3. Pan Kierepka Henryk 10. Pan Powroźnik Piotr Artur 
4. Pan Koza Jerzy Stanisław 11. Pani Skiba Bożena Ela 
5. Pan Krawczyk Ryszard 12. Pan Skrzyński Czesław Marian 
6. Pan Krupa Robert 13. Pan Sołtys Dariusz Kazimierz 
7. Pan Kuryło Jacek Marian 14. Pan Wiśniewski Andrzej 

Lista obecności (Zał. Prot. Nr 1). 

1. Pan Słota Paweł Kamil 
Radny nieobecny: 

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. Pani Maria Sak - Dyrektor Zespołu Szkół w Suchowoli 
6. Pani Elżbieta Kuźma - Dyrektor Zespołu Szkół w Szewni Górnej 
7. Pani Danuta Jaworska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
8. Sołtysi 
9. Mieszkaniec Gminy 
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 inteipelacji 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 2017 
-dyskusja 
- podjęcie uchwały 

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej Św. 
Andrzeja Boboli w Kosobudach na dofinansowanie prac przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków 
-dyskusja 
- podjęcie uchwały 
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10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Tadeusza 
Kościuszki w Suchowoli w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa im. Tadeusza 
Kościuszki w Suchowoli i Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Suchowoli 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Szewni Górnej w 
skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Szewni Górnej i 
Publiczne Gimnazjum w Szewni Górnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Batalionów 
Chłopskich w Szewni Górnej 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

12. Powołanie Zespołu do spraw zbadania skargi na działalność Wójta 
13. Rozpatrzenie pism 
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania 
15. Zamknięcie obrad sesji. 

Przebieg sesji: 

Ad.l. Otwarcia XX 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 14, co stanowi 
quorum do prawomocności obrad. 
Powitała osoby zaproszone i uczestniczące w 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 zabierał głosu. 
Za uchwaleniem porządku obrad głosowało 14. 
Przewodnicząca stwierdziła, że rada gminy uchwaliła porządek obrad XX 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. 

Przewodnicząca rady zapytała radnych, czy protokół przyjmujemy przez odczytanie, czy bez 
odczytania? 
Za przyjęciem protokółu bez odczytania głosowało 14. 

Przewodnicząca stwierdziła, że protokół z XIX sesji Rady Gminy Adamów z dnia 31 maja 
2017 r. został przyjęty bez odczytania. 

Ad.4. Interpelacje i zapytania 

Zabierając głos radny Jan Kawałko - zgłosił interpelacje; 
W nawiązaniu do mojej poprzedniej interpelacji z dnia 31 maja br. w sprawie placu zabaw 
w Rachodoszczach pragnę poinformować Pana Wójta, że mieszkańcy przyjęli odpowiedź 
z niemałym zaskoczeniem. Dlatego proszę o wyjaśnienie kilku kwestii, abym mógł 
przekazać mieszkańcom. 

2/7 



Aktualnie plac zabaw jest mieniem Gminy. Jestem przekonany, że po upływie okresu 
gwarancji w dalszym ciągu będzie mieniem gminy. Na jakiej podstawie prawnej oparł swoją 
odpowiedź odpisując z Pana upoważnienia Sekretarz Piotr Szmidt, pisząc, że będzie to 
obowiązek mieszkańców? Czy w analogiczny sposób Gmina przekazała obowiązek dbałości 
o place zabaw mieszkańcom Suchowoli i Szewni Górnej, a o siłownię zewnętrzną 
mieszkańcom Jacni? Czy z otrzymanej odpowiedzi wynika, że do zakończenia okresu 
gwarancji Gmina nie ma obowiązku dbania o własne mienie i nie zamierza nic robić, aby 
zabezpieczyć płot wokół placu zabaw w Rachodoszczach? W jaki sposób Gmina zamierza 
przekazać mieszkańcom tak zaniedbany obiekt, usytuowany na części działki, którą Gmina 
zgodnie z umową użyczenia będzie użytkować 10 lat, czyli do roku 2024? 
Biorąc powyższe pod uwagę, ponownie wnoszę, aby ogrodzenie placu zabaw zostało 
zabezpieczone przed destrukcyjnym wpływem warunków atmosferycznych. W oparciu 
0 paragraf 32 ust.6 Statutu Gminy Adamów proszę również o odpowiedź na piśmie. 

Zabierając głos radny Krzysztof Grela - poruszył sprawę o której mówił na komisji 
1 ostatnim zebraniu wiejskim, a dotyczącą postawienia przy drodze wykonanej z kostki do 
Suchowoli Ulica znaku drogowego ograniczającego tonaż dla pojazdów. Znak który był, a 
obecnie nie ma go nie wie czy celowo został wyrwany i usunięty. Nawiązał do swoich 
wcześniejszych wypowiedzi dotyczących koncesji - zezwolenia na przejazd. Zapytał pod 
jakimi warunkami i na jaki tonaż wydano zezwolenie osobie, która w chwili obecnej 
dzierżawi Kółko?. Poinformował, że droga jest mszczona. 

Zabierając głos radny Piotr Powroźnik - prosił o remont dróg w Suchowoli-Koloni do 
Koziarki oraz o naprawę dachu na remizie strażackiej. 

Zabierając głos radny Andrzej Wiśniewski; 
1. Przedstawił prośbę mieszkańców zza kościoła, którzy proszą o usuniecie krzewów 
przy drodze z kostki od posesji pana Baraniaka do cmentarza. Krzewy ograniczają 
widoczność i stwarzają niebezpieczeństwo. 
2. Poinformował, że przy drodze powiatowej Krasnobród - Suchowola -Zamość na tzw. 
Górze Bazanowej wymyło na poboczu kamyk, którym było utwardzone. W chwili 
obecnej stwarza on zagrożenie dla kierowców (np. uszkodzenie lub przewrócenie pojazdu). 
Prosił o zgłoszenie do powiatu o dokonanie naprawy. 
3. Zgłosił zapytanie dotyczące dokumentów na sesję Rady Gminy, a mianowicie w 
Wieloletniej Prognozie Finansowej nie umiejscowiono przedsięwzięć. Na osiem 
przedsięwzięć pięć nie umiejscowiono. W trzech miejscach są podane miejscowości, a w 
pięciu nie. Prosił o wyjaśnienie dlaczego tak się dzieje, a w przyszłości wpisywać 
miejscowości w których mają być wykonywane zadania. 

Pani przewodnicząca odczytała; 

* pismo-pani zam. Bliżów dotyczące sprzedaży jej działki stanowiącej 
własność Gminy położonej w obrębie Bliżów oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 
560/1 o pow. 0.08 ha. 
* pismo - pani zam. Potoczek dotyczące nabycia w trybie 
bezprzetargowym działki Nr 100 o pow. 500m2. 
* pismo - pana zam. Feliksówka o wyprostowanie lub wykupienie części 
gruntów wydzielonych pod drogę lub pod poszerzenie rogi. 
* zawiadomienie Sądu Rejonowego w Zamościu VII Wydział Karny w Zamościu z dnia 
7 lipca 2017r. (Sygn. Akt VII K 714/16) o prawie wzięcia udziału w charakterze 
pokrzywdzonego w rozprawie przeciwko oskarżony 

3/7 



* pismo - Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 2 czerwca 2017 r. PN-
VII.1411.45.2017 dotyczące rozpatrzenia zgodnie z właściwością skargi Pana Romana 
Flagi na działania Wójta Gminy Adamów w zakresie niewłaściwej organizacji obiegu 
korespondencji kierowanej do Rady Gminy oraz skargę pana skierowaną do 
Lubelski Urząd Wojewódzki Wojewoda Lubelski Pan prof. Przemysław Czarnek ul. 
Spokojna 4.(Przewodnicząca poinformowała, że do skargi dołączone są załączniki). 

Pani Przewodnicząca poinformowała, że wpłynęło pismo firmy BARTER S.A. z siedzibą w 
Białymstoku z dnia 14.06.2017 roku, której podstawowym profilem działalności jest 
dystrybucja hurtowa oraz detaliczna gazu płynnego na terenie całej Polski (pismo do wglądu 
dla zainteresowanych). 

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 poinformowała, że materiały radni otrzymali, odniosła się do interpelacji 
radnego Andrzeja Wiśniewskiego. Wyjaśniła, że wszystkie te zadania zostały wydzielone 
przez uchwalaną przez Radę - zadania „Wykonanie infrastruktury wokół zbiornika 
wodnego w Jacni" na którą zabezpieczono 50 tys. zł i wszystkie zdania zostały podzielone. 
W uchwale do wszystkich tych przedsięwzięć będzie dopisana miejscowość Jacnia. 
W dyskusji głos zabierali; radni Andrzej Wiśniewski i Jan Kawałko, Wójt, Skarbnik. 
Wójt wyjaśnił i poinformował, że planowana jest też wieża widokowa w Jacni na którą 
obecnie gruntu nie posiadamy. Wpisując inwestycje staraliśmy się je pokazać, co będziemy 
robić. Różnorodność prac nie pozwala na podpisanie umowy z jednym projektantem. 
Dlatego też wyszczególnione są one pojedynczo. Wszystko jest na etapie planów. 
O wysokości kwot trudno dzisiaj powiedzieć, bo nawet projektant robiąc kosztorys też ich 
nie zna. Jaka będzie wysokość dofinansowania też nikt nie powie bo nie ma żadnych 
wytycznych i nigdzie nie określono. 

Radny Andrzej Wiśniewski - zapytał, o wpis dotyczący dofinansowania do zakupu łodzi 
dla OSP Potoczek i czy OSP Suchowola też może się strać o takie dofinansowanie?. 
Ponieważ otrzymaliśmy z Komendy Głównej PSP dofinansowanie na zakup bramy 
garażowej, która poprawi szybkość otwierania, uszczelni garaż. Wysokość dofinansowania 
zapewne wyniesie około 2-3 tys. zł i nie wystarczy dlatego też będziemy prosić o 
dofinansowanie. 
Wójt odniósł się do zakupu motorówki - na komisjach tego pisma nie było, bo nie było 
wniosku ze straży z Potoczka. Wniosek został obecnie ujęty, a Rada niech zdecyduje, czy 
wniosek jest słuszny, czy nie. Zdaniem Wójta taki sprzęt powinien się znajdować na 
wyposażeniu straży. 
Radny Andrzej Wiśniewski mówił na temat składania wniosków oraz dofinansowania do 
OSP. 
Radny Jan Kawałko pytał o dofinansowanie do placów w wysokości 50 tys. zł.,ale są i 
wnioski o dofinansowanie w wysokości 100 tys. zł. 
Pani Skarbnik wyjaśniła, między innymi, że wszystko jest uzależnione od tego ile środków 
otrzymujemy i od możliwość pozyskania środków. 
Wójt pewnych rzeczy nie da się przewidzieć. Planujemy zdania i pytamy radę czy jest 
przychylna do przedsięwzięć. 
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Radny Jan Kawałko - pytał o zakup lampy ultrafioletowej. 
Pan Piotr Nogas - wyjaśnił, że lampa będzie przeznaczona do walki z bakterią Coli w 
wodociągach. 
W dalszej dyskusji radni poruszyli finansowanie; Chatki Rybaka, drogi w Bliżowie, 
zmniejszenia środków na drogę w Adamowie. 
Wyjaśnień udzielili pani Skarbnik i pan Wójt. 
Pani Skarbnik jednocześnie omówiła zmiany w budżecie gminy na rok 2017. 
Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14, przeciw -, wstrzymało się -. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 5) 

Ad.8. Pani Skarbnik poinformowała, że zmiany zostały omówione, przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14, przeciw -, wstrzymało się -. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 6) 

Ad.9. Pan Piotr Nogas przedstawił projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14, przeciw -, wstrzymało się 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta 
(Zał. Prot. Nr 7) 

Ad. 10. Pan radca przedstawił wyjaśnienie do projektu uchwał w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia szkoły w Suchowoli i szkoły w Szewni Górnej. 
Pani Anna Romaszko przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14, przeciw wstrzymało się 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 8). 

Ad.l 1. Pani Anna Romaszko przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14, przeciw -, wstrzymało się -. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 9). 

Ad. 12. Pani przewodnicząca przypomniała, że skarga została przedstawiona. 
Pan radca udzielił wyjaśnienia dotyczącego rozpatrzenia skargi i powołania Zespołu do 
zbadania skargi na działalność Wójta. 
Pani przewodnicząca zaproponowała, aby rozpatrzenie skargi powierzyć Komisji 
Rewizyjnej, której skład zostałaby powołany do Zespołu do spraw zbadania skargi na 
działalność Wójta. 
Radny Andrzej Wiśniewski wraził stanowisko, aby powołać odrębną komisję. 
Po dyskusji ustalono, że Zespół powołany zostanie w taki sposób jak dotychczas to robiono. 
Przewodnicząca zaproponowała powołanie 3 osobowego składu zespołu. 
Za powołaniem 3 osobowego Zespołu do spraw zbadania skargi na działalność Wójta 
głosowało 14, przeciw -, wstrzymało się -. 
Przewodnicząca stwierdziła, że Zespół do spraw zbadania skargi na działalność Wójta 
składał się będzie 3 osób. 
Do składu zespołu zgłoszono radnych; Mirosława Lewusza, Andrzeja Wiśniewskiego, 
Dariusza Sołtysa, Jana Kawałko, Piotra Powroźnika, Krzysztofa Grelę, Roberta Krupę, 
Czesława Skrzyńskiego, Jacka Kuryło, Tomasza Michałuszko, Henryka Kierepkę. 
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Zgłoszeni radni; Mirosław Lewusz, Dariusz Sołtys, Henryk Kierepka wyrazili zgodę na 
pracę w Zespole do spraw zbadania skargi na działalność Wójta. 
Zgłoszeni radni; Andrzej Wiśniewski, Jan Kawałko, Piotr Powroźnika, Krzysztof Grela, 
Robert Krupa, Czesław Skrzyński, Jacek Kuryło, Tomasz Michałuszko nie wyrazili zgody 
na pracę w Zespole do spraw zbadania skargi na działalność Wójta. 

Za powołaniem Zespołu do spraw zbadania skargi na działalność Wójta w składzie; 
Mirosław Lewusz, Dariusz Sołtys, Henryk Kierepka głosowało 14, przeciw -, wstrzymało się 
Przewodnicząca stwierdziła, że Zespół do spraw zbadania skargi na działalność Wójta 
został powołany. 

Ad. 13. Rozpatrzenie pism; 
Pismo - pana zam. Feliksówka 
Pani przewodnicząca poddała pod głosowanie. 
Za wyrażeniem zgody na zakup gruntu zajętego pod drogę głosowało 14, przeciw -, 
wstrzymało się 
Pismo - pani zam. Potoczek 
Pani przewodnicząca poddała pod głosowanie 
Za wyrażeniem zgody na sprzedaż działki głosowało 14, przeciw wstrzymało się -. 
Pismo - pani zam. Bliżów 
Pani przewodnicząca poddała pod głosowanie 

Za wyrażeniem zgody na sprzedaż działki głosowało 14, przeciw -, wstrzymało się -. 

Ad. 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania 

Wójt udzielił odpowiedzi na interpelacje; 

Dla radnego Jana Kawałko - odpowie pan Sekretarz. 
Dla radnego Krzysztofa Greli - zauważyliśmy brak znaku. Znak zostanie postawiony. 
Firma która dzierżawi złożyła wniosek o wyrażenie zgody na przejazd samochodami 
cięższymi niż 8 ton. Wniosek będzie rozpatrywany. 

Dla radnego Piotra Powroźnika - Wójt przypomniał, że na ostatniej sesji radni podjęli 
decyzje, żeby przejechać wszystkie drogi. Prosił, aby sporządzić protokół z przejazdu 
dróg, który będzie wsparciem dla nas i Wójta, żeby te drogi najważniejsze w przyszłym 
roku ujmować i w tedy będziemy decydować. 
Dla radnego trudno jest dzisiaj coś przewidzieć, zaplanować w budżecie. 

Dla radnego Andrzeja Wiśniewskiego - postaramy się usunąć krzaki. 
W sprawie usunięcia kamienia z drogi, wystąpimy do powiatu na piśmie, albo żeby było 
szybciej przekażemy telefonicznie. 

Odnośnie wodociągu, zwrócił się do pani sołtys o zorganizowanie zebrania, aby 
mieszkańcy którzy się zapisali byli na zebraniu. 
Pan radca przedstawił nowe zasady finansowania podłączeń do wodociągu. Pomoc będzie, 
ale warunkiem otrzymania dofinansowanie na sieć główną jest zapisanie się ponad 
połowy mieszkańców i podpisanie umów. Na zebraniu wiejskim będziemy dawali 
umowy. Na początek będzie to ryczałt, a później końcowe rozliczenie. Teraz jest 
jednoznaczne orzecznictwo Sądu Najwyższego, że osoba przyłączająca się do sieci płaci za 
przyłącze od domu do głównej linii. 
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Przedstawił sposób wyliczenia kosztów oraz jego pokrycia przez odbiorców wody. 
Pani sołtys Suchowoli-Kolonia prosiła o zwołanie zebrania mieszkańców w godzinach 
popołudniowych tj. o godz. 1800, ponieważ większość mieszkańców pracuje. 
Pan Wójt chciałbym aby w zebraniu uczestniczyło kilku pracowników. 
Umowę na wodociąg podpiszemy, ale jeżeli nie będzie deklaracji połowy mieszkańców nie 
ogłosimy przetargu. 
W dyskusji głos zabierali; radca prawny, Wójt, Skarbnik Gminy, Jan Kawałko, Andrzej 
Wiśniewski, Krzysztof Grela. 

Pan Wójt zwrócił się ponownie o protokół z przeglądu dróg. 
Poinformował, że odbyło się zebranie mieszkańców w Suchowoli na którym mieszkańcy 
podjęli decyzję, żeby Kółka w Suchowoli nie sprzedawać. Prosił Radę o ustosunkowanie 
się. 
Poinformował, że na listach rezerwowych w programie Nadleśnictw znalazły się 
budowy dwóch dróg na terenie naszej gminy. Nadleśnictwo złożyło dwa wnioski do 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w Warszawie tj. na drogę Bondyrz- Kątek 
0 długości około 2 km oraz na drogę o długości 700 mb. Adamów (koniec Adamowa) 
w kierunku lasu - drogi Palikowana przy której znajdują się zabudowania pani 
Zapytał Radę czy możemy zabezpieczyć środki w budżecie na wykonanie dokumentacji 
1 przygotować na następną sesję jeżeli zajdzie taka potrzeba?. Obecnie trwają rozmowy 
z Dyrekcją Lasów Państwowych w Zwierzyńcu. Temat świeży i nie było go na komisjach. 
Drogi Bondyrz - Kątek w tym roku nie uda się zrealizować z tego względu, że odległość 
duża ponad 2 km., trzeba pozyskać decyzje środowiskowe, projekty. Jeżeli odcinek drogi 
w Adamowie o długości 700 mb., mieściłby się w pasie drogowym wówczas jest 
procedura uproszczona i taką dokumentację szybko byśmy uzyskali, odcinek ten może 
udałoby się zrealizować. Zapytał czy jest przychylność Rady ?, bo tak naprawdę droga 
prowadzi do lasu, ale z niej korzystają rolnicy, mieszkańcy, państwo którzy 
upominają się cały czas o dojazd. 
Planowane jest dofinansowanie w wysokości 100 tys. zł, a resztę stanowiłyby środki 
Nadleśnictwa nie jest to nasza inwestycja. Gmina przygotowuje dokumentację, drogę 
robi Nadleśnictwo. Przedstawione koszty są szacunkowe. 
Pani przewodnicząca zapytała, czy zabezpieczamy środki w budżecie na dokumentację? 
Za głosowało 10. 
Pani przewodnicząca stwierdziła, że rada wyraziła zgodę. 

Zabierając głos radny Krzysztof Grela poinformował, że odbyło się zebranie mieszkańców 
w Suchowoli w którym uczestniczył Wójt w zebraniu uczestniczyło 19 osób. Wszyscy 
jednogłośnie byli za tym, żeby Kółka nie sprzedawać, pozostawić tak jak w tej chwili jest. 
Pani przewodnicząca zapytała, czy Rada popiera wniosek mieszkańców? 
Za głosowało 11, przeciw -, wstrzymało się 3. 
Pani przewodnicząca poinformowała, że dzisiaj nie może uczestniczyć w obejrzeniu dróg 
gminnych, reprezentować ją będzie dwóch Wiceprzewodniczących. 

Ad. 15. Pani Bożena Skiba - Przewodnicząca Rady Gminy Adamów zamknęła obrady XX sesji 
VII kadencji Rady Gminy Adamów. 
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