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

odbytej w dniu 15 września 2017r. 

XXI sesję VII kadencji Rady Gminy Adamów odbyto w sali narad Urzędu Gminy Adamów. 
Sesję rozpoczęto o godz. 900, a zakończono o godz. 1205. 
Bożena Skiba - przewodnicząca obrad. 
Jan Cios - protokólant. 

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 
2. Pan Piotr Szmidt 
3. Pani Ewelina Droździel - Szykuła 
4. Pan Marek Barcicki 
5. Pani Maria Sak 
6. Pani Elżbieta Kuźma 
7. Pani Danuta Jaworska 

8. Pani Teresa Turczyn 
9. Pan Leszek Jaremek 
10. Sołtysi 
11. Mieszkańcy Gminy 
12. Przedsiębiorcy 
Lista obecności (Zał. Prot. Nr 2) 

Wójt 
Sekretarz Gminy 

• Skarbnik Gminy 
Radca prawny 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Suchowoli 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szewni Górnej 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Adamowie 
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Adamowie 
LODR Zespół Doradztwa Rolniczego Zamość 

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 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 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność 
Gminy, 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Romana Flagi na działania Wójta 
Gminy Adamów 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

11. Rozpatrzenie pism 
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania 
13. Zamknięcie obrad sesji. 

Przebieg sesji: 

Ad. 1. Otwarcia XXI 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 
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 15. 
Przewodnicząca stwierdziła, że rada gminy uchwaliła porządek obrad XXI 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? 
Zabierając głos radny Andrzej Wiśniewski - prosił, o sprostowanie omyłki - błędu, który 
powstał na skutek błędnego zapisu jego interpelacji w której prosił o nasypanie kamienia 
w miejsce wymulonego przy drodze powiatowej, w protokóle jest usunięcie kamienia 
z drogi. 

Za przyjęciem protokółu bez odczytania głosowało 15. 

Przewodnicząca stwierdziła, że protokół z XX sesji Rady Gminy Adamów z dnia 14 lipca 
2017 r. został przyjęty bez odczytania. 

Pan Leszek Jaremek - przedstawił informacje w zakresie; 
* Zagrożenia chorobą afrykańskiego pomoru świń (ASF). 
* Wymiany materiału siewnego, 
* Organizacji kursów chemizacyjnych przez WODR. 
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Pani Danuta Jaworska - Kierownik GOPS zwróciła się z prośbą do radnych i sołtysów 
w związku ze zbliżającym się okresem zimowym o wskazanie osób samotnych i tych 
z różnymi problemami, które według oceny sołtysów i radnych wymagały wsparcia ośrodka 
pomocy. Zrobimy rozeznanie zobaczymy co da się zrobić. Wiemy i znamy osoby, które 
wymagają wsparcia opieki, ale może pojawił się ktoś nowy, może ktoś kto do tej pory 
świetnie sobie radził, a obecnie z różnych powodów potrzebuje pomocy. Dodała, 
iż wspólne działanie może uratować komuś życie. 

Ad.4. Interpelacje i zapytania 

Zabierając głos radny Andrzej Wiśniewski - zgłosił interpelacje, mieszkańcy Suchowoli 
i ościennych wiosek zgłaszają, że jest utrudniony dojazd po drogach gruntowych, 
szczególnie utrudniony jest dojazd drogą gruntową do Grabnika, droga ta jest własnością 
powiatu. Zwrócił się do Wójta, aby Wójt zwrócił się do powiatu o naprawę tej drogi, 
szczególnie w newralgicznych punktach gdzie jest błoto i nie można przejechać. Jeżeli 
chodzi o drogi gminne nasi mieszkańcy proszą, aby za pośrednictwem Wójta, Wójt wystąpił 
do Lasów Państwowych, żeby przeciąć trochę gałęzi przy drodze Suchowola - cmentarz 
w kierunku Ulicy. Chodzi również o przejezdność dróg gminnych, które są całkowicie nie 
przejezdne (temat był już kiedyś poruszany) chodzi o drogę między Kawałkiem, 
Legieciem, a Galantem - jest to droga gminna Gościniec. 
Zwrócił się o dofinansowanie doprowadzenia wody na teren boiska chciał, aby ten punkt 
był rozstrzygnięty na dzisiejszej sesji ponieważ jest już wrzesień i został wprowadzony do 
wieloletniej prognozy. 

Zabierając głos radny Krzysztof Grela - poinformował, że mieszkańcy zgłaszają potrzebę 
przecięcia drzew i gałęzi, które uniemożliwiają przejazd wąwozem - drogą między 
Skrzyńskim, a Psiukiem (mieszkańcy niszczą sprzęt rolniczy). Do oczyszczenia jest 
również droga gminna za Łagowskim. Żeby gmina z tego względu nie naraziła się 
jeśli ktoś poda do sądu o odszkodowanie. 
Zapytał, na jakim etapie jest zmiana w planie zagospodarowania przestrzennego tego który 
podjęliśmy i ten który został uchylony przez Wojewodę i kiedy można będzie się budować? 

Zabierając głos radny Jan Kawałko - zapytał, na jakim etapie są solary? 

Zabierając głos radny Henry Kierepka - prosił o przecięcie gałęzi przy drodze gminnej 
asfaltowej od Bazana do Feliksówki. 

Zabierając głos radna Bożena Skiba - przypomniała, że kilka miesięcy temu składała pismo 
w sprawie wydłużenia najgorszego odcinka drogi i prosiła o wprowadzenie go do budżetu. 

Pan Tomasz Michałuszko Wiceprzewodniczący odczytał; 
* pismo - mieszkańców Suchowoli w sprawie o dofinansowanie przyłącza 
wodociągowego do stadionu gminnego w Suchowoli. 
* pismo - pani zam. Adamów w sprawie naprawy drogi dojazdowej 
o długości około 200 metrów. 

Pani przewodnicząca odczytała; 
* pismo - Elmot Serwis Radosław Wartacz w sprawie odsprzedania dzierżawionych działek 
o nr 2308 i 2310 położonych w m. Suchowola. 
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* pismo - I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie dotyczące 
zabezpieczenia w budżecie Gminy Adamów środków finansowych z przeznaczeniem na 
rzecz Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji oraz dołączony projekt porozumienia. 

Zabierając głos Wójt poprosił Radę Gminy o protokół z przeglądu dróg gminnych 
w związku z przygotowywaniem budżetu na przyszły rok. 
Odnosząc się do pisma Policji mówił, że ma wielkie wątpliwości czy Rada Gminy podjęła 
słuszną decyzję, ponieważ na dożynkach w Trzepiecinach był przedstawiony list Wojewody 
w którym pisze, że Rząd będzie przywracał wszędzie posterunki tam gdzie zostały 
zlikwidowane. 
Żeby nikt nikomu nie zarzucił, że posterunek w Adamowie powstał by tylko Rada Gminy 
nie chciała. Wójt posiłkuje się decyzjami Rady, zaprosił komendantów, zapytał Radę, ale 
czy ta decyzja jest słuszna?. Nie wiadomo, czy ta decyzja jest ostateczna, czy wymaga 
przedyskutowania, prosił radnych aby do końca sesji przedyskutowali między sobą. Jeżeli 
Rada uważa, że tak ma zostać to jest porozumienie i możemy go podpisywać, ale chcę aby 
Rada o tym wiedziała. 
Wójt odniósł się do pisma Elmot Serwis Radosław Wartacz - przypomniał, że rok temu 
firma zwróciła się o dzierżawę gruntu. Firma płaci nie duży czynsz jeżeli chodzi o 
powierzchnię, ale jeżeli chodzi o stan tych budynków to dość duży. Trzeba przykrywać 
plandeką, żeby się nie lało do środka, gmina zobowiązała się, że naprawi ten dach. Firma 
zwróciła się z wnioskiem o wykup tych gruntów. Państwo robiliście zebrania 
z mieszkańcami. My jako gmina wstrzymujemy się od tego remontu, bo nie wiemy czy 
remontować, czy nie remontować. Gdyby firma miała dalej prowadzić działalność trzeba 
byłoby stworzyć warunki zabezpieczyć budynki żeby woda nie lała się do środka. Od kilku 
miesięcy firma chce kupić te grunty, zwróciła się z pismem. Było zebranie mieszkańców 
i państwo zdecydowaliście tak jak mieszkańcy nie wyrażając zgody na sprzedaż. Byłem na 
zebraniu mieszkańców i uczestniczyłem w dyskusji na sesji. Chciałbym aby pan Grzegorz 
Piela wypowiedział się na ten temat, czy ta dzierżawa dalej będzie trwała, czy nie? Czy 
idziemy na rękę firmie? Wydaje mi się, że wszystkim gminom zależy, żeby działalność 
gospodarcza w każdej gminie się rozwijała. Tym bardziej, że jest to dość duża działalność 
w dużych budynkach. 
Wójt poinformował, że w sesji uczestniczy również właściciel firmy z Adamowa. 
Pogratulował panu Kudybie prezesowi firmy w imieniu własnym i rady za to, że powstaje 
piękny duży budynek, że firma się rozwija oraz że przez ileś lat działalności zmieniła te 
budynki. Firma prosperuje, zatrudnia ludzi stwarza jak najlepsze warunki. 

Zabierając głos pan Grzegorz Piela właściciel firmy - wszystko zamieściliśmy w treści 
pisma. W kwestii wyjaśnienia prosił o zgłaszanie pytań. 
Zabierając głos radny Krzysztof Grela mówił, że jest wiele niejasności i nieporozumień. 
Zaproponował zorganizowanie zebrania z mieszkańcami w którym udział weźmie właściciel 
firmy. Zadeklarował pomoc w organizacji zebrania. 
Zabierając głos radny Andrzej Wiśniewski przychylił się do propozycji radnego Krzysztofa 
Greli w sprawie zorganizowania zebrania. Ale jako radny nie będzie głosował przeciw 
mieszkańcom wioski. Poprosił o kserokopię pisma, które przedstawi mieszkańcom. 
Pani Jolanta Sprawka sołtys Suchowoli B - są zarzuty o uciążliwości. Zaproponowała, aby 
pokazać mieszkańcom jak przebiega proces technologiczny. 
Pani przewodnicząca odkładamy decyzję o sprzedaży do następnej sesji. 

Zabierając głos radny Krzysztof Grela poinformował, że protokół z przeprowadzonego 
przez radnych przeglądu dróg gminnych omawiany będzie na posiedzeniu stałych komisji 
Rady Gminy w dniu 20 września 2017r. 
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Ad.5. Pan Wójt - dożył 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 poprosiła o dyskusję i podjęcie decyzji w związku dużą ilością zgłoszonych 
propozycji w interpelacjach. 
Zabierając głos radny Andrzej Wiśniewski zgłosił wniosek o dofinansowanie 
doprowadzenia wody na teren boiska chciał, aby ten punkt był rozstrzygnięty na dzisiejszej 
sesji. 
Zapytał, czy do wykonawcy którego zaproponujemy zostanie wysłane zapytanie?. 
Pani Skarbnik do wykonawców zadania zostanie skierowane zapytanie. Również do tego 
wskazanego. 
Dyskutowano na temat kosztorysu, procedury wyłonienia wykonawcy i zabezpieczenia 
pieniędzy na zadanie. 

Zabierając głos Wójt prosił, aby patrzeć na piętnaście sołectw, a nie na jedno sołectwo, 
dzisiaj jedno sołectwo składa o 10 tys. zł., drugie o 5 tys. zł., a innemu brakuje 500 zł. 
Do funduszu sołeckiego Trzepiecin dokładamy około 20 tys. zł. na wykonanie oświetlenia 
ulicznego, ponieważ oświetlenie to bez pomocy gminy nigdy nie byłoby zrobione. 
Skrzynka elektryczna to koszt około 5 tys. zł. Sołectwo mając około 7 czy 8 tys. zł. 
rocznie nigdy nie zrobiłoby oświetlenia. Sołectwo rok temu tak jak Rachodoszcze zrobiło 
dokumentację na oświetlenie . W Trzepiecinach chcemy zrobić 3 lampy na skrzyżowaniu 
i dokładamy 20 tys. zł. całość inwestycji to kwota o wiele większa. Tak że nie da się 
podzielić wszystkich środków jednakowo. 
Jest to bardzo szeroki problem i trzeba patrzeć na całość. Słyszę cały czas, żeby brać 
kredyty jak rok temu był deficyt 4 min. zł. Wójt przygotował wniosek, krzyczeli, że budżet 
wyborczy. To wreszcie zastanówmy się, czy wyborczy, czy nie wyborczy? Na razie gmina 
ma taki kredyt, że spłacamy kredyt i mamy dalej nadwyżkę budżetowa. W kredyty nie 
chciałbym wchodzić ewentualnie niewielkie z tego względu, że po policzeniu z panią 
Skarbnik, szacunkowo wyszło nam 9 min. zł. na inwestycje, a w budżecie planuje się 
wydatki w wysokości 3 min., deficyt w wysokości 4 min. zł. Nie wiadomo o ile wartość 
inwestycji spadnie w przetargach. Tego nie da się przewidzieć. 
Do szkół w tym roku będziemy musieli dołożyć kwotę około 1.2 min. zł, a potrzeby szkół 
są o wiele większe. 
Zwrócił się do radych, aby radni zwrócili uwagę na potrzeby wszystkich sołectw, 
na wszystkie inwestycje, a nie tylko na jedno. 
Poinformował, że OSP Potoczek złożyło pismo na zakup dużego samochodu bojowego 
na przyszły rok za ponad 700 tys, zł. 
Do realizacji planowanych jest pięć dróg, jeżeli by przeszły to do każdej przypuszczalnie 
trzeba będzie dołożyć po 20 tys. zł. (zakup gruntu, uzgodnienia i inne) te wszystkie 
wydatki się kumulują. 
Dzisiaj został złożony wniosek na Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 
na przyszły rok na drogę Kolonia Feliksówka o długości 500 mb. tj. 751 tys. zł. 
Planuje się złożenie wniosków na drogi w Jacni i Suchowola Ulica. 

Pani Skarbnik omawiając planowane zmiany, poinformowała, że wpłynęło bardzo dużo 
wniosków od sołtysów odnośnie zmiany funduszu sołeckiego. 
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W dyskusji głos zabierali radny Jan Kawałko, Skarbnik Gminy, Wójt, Andrzej Wiśniewski. 

Pani przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek radnego Andrzeja Wiśniewskiego. 
Zapytała, kto jest za wprowadzeniem do budżetu przyłącza do stadionu w Suchowoli? 
Za głosowało 8, przeciw -, wstrzymało się 7. 

Pan Wójt przypomniał, że to Wójt składa wnioski do zmiany budżetu. Prosił aby podejść 
ogólnie do wszystkich, a nie tylko do jednej miejscowość. Wskazać skąd pieniądze wziąć, 
czy brać kredyt? 

Pani przewodnicząca poddała pod głosowanie swój wniosek w sprawie budowy dwóch 
odcinków dróg, jednego o długości 200 metrów z bieżącego roku, oraz drugiego zaległego 
odcinka o długości 200 metrów, łącznie 400 metrów. 
Zagłosowało 15. 

Pani Maria Sak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Suchowoli zgłosiła wniosek 
o dofinansowanie w kwocie 15 tys. zł. na powiększenie ronda do nawracania autobusów 
przy szkole w Suchowoli. Rondo zostało wybudowane do mniejszych autobusów, obecnie 
jest za małe. Jest tam błoto. Zależy nam na bezpieczeństwie uczniów. Omówiła zakres 
wykonanych prac oraz potrzeby remontowe szkoły. 

Mieszkanka Kolonii Adamów między innymi podziękowała za wykonanie z kostki 
środkowego odcinka drogi. Prosiła w imieniu mieszkańców o wykonanie drogi pod obu 
stronach wykonanego odcinka drogi. Ponieważ odcinki te są nieprzejezdne ze względu na 
doły i błoto (grzęzną samochody, które trzeba wyciągać ciągnikiem). Prosiła aby 
zmniejszoną kwotę po przetargową w wysokości 200 tys. zł. przeznaczyć na wykonanie 
dwóch odcinków drogi do Kolonii Adamów. Mieszkańcy nie mają wodociągu. 
Środki funduszu sołeckie zostały przeznaczone na inny cel. W rozmowie z Wójtem, Wójt 
odesłał nas po pieniądze do Wojewody. 

Pan Tomasz Michałuszko - wyjaśnił, między innymi, że zrobiliśmy najgorszy odcinek 
drogi, który był najbardziej nie przejezdny. Myślę, że zbiegiem czasu uda się zrobić 
pozostałe odcinki drogi. Na zebraniu wiejskim na którym dzielono gruz panie nie 
uczestniczyły. 

Pan Wójt między innymi wyjaśnił, że najgorszy odcinek drogi został wykonany, dół i góra 
tej drogi zgłoszono do Wojewody o środki z programu na usuwanie klęsk żywiołowy. 
Droga faktycznie jest zła, ale nie na tyle żeby ciągać się traktorami. 
Czy droga będzie ujęta do realizacji w roku 2018 będzie wiadomo po 15 listopada br. 
Jeżeli środki można pozyskać, czy w Ministerstwie, czy w Województwie to każdego 
wysyłam. 

Pan Ryszard Gmitrzuk sołtys Adamowa - skoro ma być robiona ta droga w przyszłym roku 
to po co robić koszty na tej drodze. 

Radny Dariusz Sołtys zgłosił wniosek o dofinansowanie z budżetu gminy do funduszu 
sołeckiego Jacni budowy instalacji gazowej wewnątrz świetlicy. 

Radny Jerzy Koza zgłosił wniosek o dofinansowanie w wysokości 2 tys. zł z budżetu gminy 
do zakupu i podłączenia kominka w świetlicy. 
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Radny Jan Kawłko zgłosił wniosek o dofinansowanie kwoty 50 tys. zł z budżetu gminy do 
remontu świetlicy w Rachodoszczach. 
Pani Skarbnik - była rozmowa, że z LGD jest możliwość pozyskania 50 tys. zł. 
zapytaliśmy, czy państwo chcą, czy niechcąca tych pieniędzy? Zapadła decyzja, że 
Rachodoszcze chcą te 50 tys. zł. Poinformowaliśmy, że kosztorys nie może 
przekroczyć 50 tys. zł., bo nie otrzymamy dofinansowania. 
Stoimy na stanowisku, że nie dofinansujemy do funduszu sołeckiego. 
Wójt traktujmy wszystkie sołectwa jednakowo, podejmijmy decyzje, czy dofinansowujemy 
do funduszu sołeckiego, czy nie? 

W dyskusji głos zabierali; Krzysztof Grela, Andrzej Wiśniewski, Dariusz Sołtys, Jan 
Kawałko, Skarbnik Gminy, Wójt, Maria Sak, mieszkanka Kol. Adamów, Józef Nizio. 

Radny Dariusz Sołtys zgłosił wniosek o odrzucenie dofinansowań do funduszy sołeckich 
w tym roku. 

Radny Andrzej Wiśniewski wiecie państwo co, powiem tak pokrótce jak to będzie 
możliwe, kiedyś nasi ludzie z wioski, jeszcze bodajże w 2003 - 2004 roku sprzedali 
specjalnie ten teren pod stadion szumnie tam miało być Suchowola. Jak ten stadion 
Suchowola wygląda to wszyscy widzieliśmy. Swojego czasu były tutaj na sesji bodajże 
pierwszej kadencji, kiedy byłem pierwszy raz radnym pieniążki przeznaczone na to, 
że miało tam być zrobione później oczywiście zwróciliśmy bo do czegoś brakowało 
przerzucone było. Zrobimy to we własnym zakresie. Jak robimy to we własnym zakresie 
do tej pory to widać. Potrzebujemy tego boiska, tej wody, po to żeby nasze dzieci jak 
dorosną nie były pod sklepami. Ja kiedyś mówiłem i jeszcze raz powtórzę baranami 
najlepiej rządzić, takimi co są pod sklepem później idą do pracy wiadomo jakiej, a później 
do opieki na koniec. Ale kto by to sobie z nas życzył, żeby jego dziecko to spotkało. 

Dlatego też inwestycje tworzone gdzie takie dzieciaki mogą się bawić, zamiast przy 
komputerze mogą się bawić na świeżym powietrzu, mogą coś z siebie dać i coś zrozumieć, 
to bardzo potrzebne. To nie jest mój wymysł, że mi się to podoba, bo tam woda jest 
potrzebna, było boisko między szkołą, przepraszam między ośrodkiem zdrowia, powstał 
na środku plac, ja tu wspomniałem kiedyś, że tylko nawet głupi chłop nie robi inwestycji 
na środku, ale mniejsza z tym. Taka jest nagminna przyczyna tego, w tej chwili żeby 
dzieciaki mogły tam trenować to muszą albo rozwijać węża do najbliższego hydrantu, 
ewentualnie wozić wodę. Bo nie ma sensu męczyć. 

Radny Tomasz Michałuszko zapytał w jakim celu tak naprawdę wam ta woda potrzebna? 
W Adamowie przy boisku nie ma kranu i wody. 

Radny Andrzej Wiśniewski - odpowiedział, po pierwsze do celów treningowych, 
po drugie myślimy, że kiedyś w końcu ziści się nasze marzenie i coś zostanie, ten kompleks. 
Zrobiliśmy z funduszu sołeckiego Suchowoli A przyłącze energetyczne, także nie musimy 
płacić na dniach Suchowoli, teraz za każdy pobór tylko zapłaciliśmy raz i to przyłączę jest 
już na stałe. Każda impreza podpinasz się pod prąd. Chcemy zrobić wodę, żeby była tam 
na każdą imprezę, żeby nie trzeba było wozić wody w beczce. Zakupiliśmy ubikacje 
drewniane, żeby nie wynajmować toje. 

Pan Sekretarz, pan radny przed momentem powiedział, że akurat chyba byłem tym 
głupim chłopem. Zapytał, czy jest to zapisane, prosił zapisać, że tylko głupi chłop mógł 
postawić plac zabaw w tym miejscu. 

7/11 



Radny Andrzej Wiśniewski, powiedziałem, sam do siebie, że nawet najgłupszy chłop 
nie stawia na środku. 
Pan Sekretarz, nie głupi chłop, tylko, że głupi chłop, a nie nie głupi. 
Radny Andrzej Wiśniewski - jeśli tak powiedziałem, to przepraszam z całego serca. 
Pan Sekretarz - będzie pan gdzie indziej przepraszał. 
Radny Andrzej Wiśniewski - jak się pan czuje dotknięty tym, trudno będę pana przepraszał 
gdzie indziej. 

Radny Krzysztof Grela przedstawił osiągnięcia sportowe OSP Suchowola. 
Dyskutowano na temat finansowania i osiągnięć OSP. 

Wójt zgłosił wniosek, w sprawie ujęcia do budżetu gminy; 200 tys. na drogę w 
Czarnowodzie i budowę wodociągu na boisko w Suchowoli. 

Pani przewodnicząca wniosek Wójta poddała pod głosowanie. Za głosowało 15. 

Przewodnicząca ogłosiła przerwę w obradach (ll00 - 1020). 

Po przerwie. 

Pani Skarbnik udzieliła wyjaśnienia do projektu uchwały oraz przedstawiła projekt 
uchwały z uwzględnienie przyjętych zmian. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15. 
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 15 . 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 6) 

Ad.9. Pani przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 7) 

Ad. 10. Radny Mirosław Lewusz przewodniczący Zespołu do spraw zbadania skargi na działania 
Wójta, odczytał protokół z posiedzenia Zespołu ds. zbadania skargi na działania Wójta 
odbytego w dniu 4 sierpnia 2017r., 

Pan Roman Flaga - zacytował fragment skargi skierowanej do pana Wojewody 
Niniejszym pismem składam skargę na Wójta Gminy Adamów o to, że w sposób 
niezgodny z przepisami prawa zorganizował w Urzędzie Gminy i realizuje w Urzędzie 
Gminy obieg korespondencji skierowanej do Przewodniczącego Rady Gminy. 
Zespół w swoim protokole poza wyartykułowaniem tej skargi w tytule w posumowaniu 
pisze pismo będące przedmiotem skargi, już jest to nie spójne. 
W mojej ocenie praca zespołu nie dotyczyła istoty skargi, a dotyczyła tego i tego 
dokumentu. 
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Przytoczył zapis dotyczący dekretacji z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów. 
Dekretacja adnotacja umieszczana na piśmie (dokumencie) lub do niego dołączona, 
zawierająca wskazywanie osoby lub komórki organizacyjnej wyznaczonej do załatwienia 
sprawy, która może zawierać dyspozycje co do terminu i sposóbu załatwienia sprawy. 
Czy dekretacja może mieć miejsce w stosunku do przewodniczącej Rady Gminy, 
która jest najważniejszą osobą w gminie w sensie formalnym do Rady Gminy, która jest 
organem nadzorującym Wójt i kontrolującym. Pan Wójt ma prawo dekretować do swoich 
podwładnych, a nie do organu nadzoru. 

Pani przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały oraz uzasadnienie. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 8, przeciw 4, wstrzymało się 3. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 8). 

Ad. 11. Rozpatrzenie pism; 
Pani Skarbnik udzieliła wyjaśnienia do pisma I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego 
Policji. Miedzy innymi, że pani z Policji z Lublina nie jest w stanie określić, czy pieniądze 
jakie przekazalibyśmy dla Policji w zamian za przejęcie pomieszczeń po Policji 
w Adamowie, przekazane byłyby na nasz Posterunek. W jakim momencie miałoby nastąpić 
przekazanie tych pomieszczeń. Najprawdopodobniej w tym roku nam nie przekażą 
pomieszczeń. Przedłożony nam projekt porozumienia nie precyzuje, że coś za coś. Również 
nie piszą, że jak przekażemy im pieniądze to pomieszczenia przekażą nam na własność. 
W dyskusji głos zabierali między innymi; Radca, Skarbnik Gminy , Krzysztof Grela, 
Andrzej Wiśniewski. 

Po dyskusji pani przewodnicząca zapytała, czy na razie się wstrzymujemy? 
Za głosowałol5. 

Ad. 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania 

Wójt udzielił odpowiedzi na interpelacje; 
Dla radnego Andrzeja Wiśniewskiego - droga na Grabnik jest już naprawiona. Czy Powiat 
będzie to naprawiał trudno mi powiedzieć bo jest to droga gruntowa, podobnie jak droga 
z Bliżowa do Guciowa. 
Drogi gminne Grabnik - Ulica, żeby przecinać krzaki czy gałęzie to nie jest takie proste, 
bo te drogi nie mają granic i z tego tytułu jest wiele problemów. Na Ulicy w kierunku 
Sitników podczas przecinki też był problem, jeden z panów wyszedł i powiedział, że sobie 
nie życzy przecinki. Jest też prośba, żeby przeciąć drogę w kierunku Czarnowody na 
przeciwko Ulicy, podobno są uzgodnienia, będzie czas będziemy starali się te gałęzie 
podcinać. 
Woda do boiska jest w budżecie, zobaczymy co się będzie działo dalej. 

Dla radnego Krzysztofa Greli - wąwozy - droga o której pan Grela mówił, będzie 
przecinana. 
Odnośnie planu przestrzennego, uzgodnienia planu przeciągają się. Wczoraj był urbanista, 
składał dokumenty mamy występować do instytucji, także jeszcze jakiś czas to potrwa. 
Plan przestrzenny, wymagający naprawy, urbanista obiecał, że naprawi. Nie wszędzie są 
mapy, które można byłoby wykorzystać są tylko na tereny przy drogach głównych. Na 
tereny dalej położone map brakuje. Rozmawialiśmy z inżynierem, żeby naprawić plan o 
tereny na które są mapy. Resztę zostawić, być może że po modernizacji, która się odbywa 
map trochę dojdzie. Różne czynniki maja wpływ na wykonanie planu. 
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Dla radnego Jana Kawałko - solary, odwołaliśmy się na etapie oceny wniosków, ponieważ 
otrzymaliśmy niższą punktację. Po naszym odwołaniu otrzymaliśmy maksymalnie 100 
punktów. Czekamy co będzie. Nie oficjalnie słyszy się, że ci co mają 100 punktów mają 
środki otrzymać. 
Dla radnego Henryka Kierepki - prawdopodobnie strażacy mieli zamiar przeciąć gałęzie. 
Wójt zwrócił się z prośbą, aby mieszkańcy, którzy mają las przy przebudowywanej drodze 
o jak najszersze uprzątnięcie gałęzie. Aby robiona droga służyła przez następne 20 lat. 
Ustalono, że właściciele działek dołem oczyszczą drzewa z gałęzi, a wysoko gałęzie 
oczyści gmina. 
W związku z tym, że w projekcie drogi nie ujęto wymiany przepustów prosił 
0 poinformowanie mieszkańców Rachodoszcz, że jeżeli ktoś zakupi sobie nowy przepust to 
firma wyjmie stary przepust, a zakopie nowy. 

Dla radnej Bożeny Skiba - rada zwiększyła drogę. 

Dla firmy Emot Serwis - każdej gminie zależy, żeby gmina się rozwijała oraz żeby firma 
się rozwijała, jest to w interesie radnych, Wójta i mieszkańców. Firmy rozwijają się latami. 
Są to podatki, miejsca pracy, zadbane otoczenie i środowisko oraz utrzymane budynki. 

Odnośnie pisma Policji - Rada Gminy podjęła decyzję, że wstrzymujemy się do czasu 
przekazania tych pomieszczeń. Czy Rada Gminy i Wójt nie zrobili błędu nie 
przeprowadzając konsultacji społecznych. Odczytał fragment listu Wojewody dotyczący 
odtwarzania sieci posterunków i komisariatów Policji. Żeby za pół roku, czy rok nikt 
państwu nie powiedział, że mógłby być posterunek. 

Wójt poinformował o podejmowanych przedsięwzięciach inwestycyjnych; 
Budowa zbiornika wodnego. 
Wykonanie infrastruktury wokół zbiornika wodnego w Jacni - budowa chaty rybaka wraz 
z infrastruktura towarzyszącą, budowa pomostów wędkarskich, budowa tężni solankowej 
(koszt około 160 tys. zł). Robiona jest dokumentacja na budowę parku linowego na te 
zadania będzie składany wniosek. 
Złożona jest dokumentacja na projekt budowy drogi (droga o szerokości 5 m) ze ścieżką 
rowerową, chodnikiem i oświetleniem przy zbiorniku w Jacni. Zlecone są prace geodezyjne 
na wydzielenie pod budowę drogi gruntów specustawą, ponieważ jest kilka działek bez 
właścicieli. Wysłane są dokumenty do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska odnośnie 
decyzji środowiskowych na tą drogę i inne inwestycje. Planuje się wykonanie sceny -
wiaty i usytuowanie jej przy boisku sportowym w Jacni, trwają w tym zakresie 
uzgodnienia z prezesem klubu sportowego. Scena służyłaby wszystkim organizatorom 
imprez i uroczystości. 
W rewitalizacji przestrzeni wokół zbiornika w Jacni planowana jest również budowa placu 
zabaw oraz siłowni. Gmina posiada działkę (łąkę) o pow. 20 arów, na której nie da się 
zrobić placu zabaw i siłowni. Jest natomiast plac wspólnoty, miejsce byłej piaskowni 
obecnie jest tam parking. Z uwagi na to, że plac wspólnoty jest w pobliżu zabudowań 
Wójta, żeby ktoś nie powiedział, że Wójt sobie robi plac zabaw oraz siłownię, zapytał 
radę. Czy to miejsce (plac wspólnoty) jest dobre i czy robić w tym miejscu plac zabaw 
1 siłownię? 
Wójt zapytał, czy przedstawione do realizacji zadania z programu rewitalizacji planować, 
czynie? 
Zaznaczył, że w/wymienione urządzenia byłyby bezpłatne. 
Poinformował, że decyzje środowiskowe na budowę zbiornika w Suchowoli są w trakcie 
wywieszenia. 
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Remontowaną remizę w Adamowie chcemy przystosować na dzienny dom pobytu. 
Rozmawialiśmy z firmą, która takie rzeczy przygotowuje. GOPS podjął rozmowy 
z naszymi seniorami czy byliby chętni. W dziennym domu pobytu byłyby rehabilitacja 
i świetlica. 
Planujemy założyć 5 osobową Spółdzielnię Socjalną w remizie w Adamowie. Spółdzielnia 
musiałby na siebie zarabiać. Wykonując parce na zbiorniku lub gdzie indziej. 
Na spółdzielnię można byłoby uzyskać 50% dofinansowanie na działania społeczne, czyli 
rehabilitację i wynajem sprzętu rehabilitacyjnego. Na siłownię dla młodzieży można 
uzyskać 85 % dofinansowania. Projekt jest przygotowywany. 

Wójt poinformował, że w Rachodoszczach w projekcie drogi, brakuje około 70 metrów 
chodnika, chodnik nie jest połączony z chodnikiem powiatowym. Środki mamy 
zabezpieczone. 

Wójt poinformował, że na przyszły rok wychodzi 9 min. zł. na zadania inwestycyjne. 

Wójt prosił radę o stanowisko, czy robić plac zabaw . i scenę - zadaszenie w Jacni. 

Pani przewodnicząca zgłoszone propozycje Wójta poddała pod głosowanie. 
Zapytała kto jest za placem zabaw i sceną oraz lokalizacją placu zabaw i sceny?. 
Za głosowało 15. 

Ad. 13. Pani Bożena Skiba - Przewodnicząca Rady Gminy Adamów zamknęła obrady XXI sesji 
VII kadencji Rady Gminy Adamów. 

Protokołował 
7/ // 

Jan Cios Boże^ -. Skiba 
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