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Protokół Nr VII/11 
z VII sesji VI kadencji Rady Gminy Adamów 

odbytej w dniu 25 marca 2011 r. 

VII sesję VI kadencji Rady Gminy Adamów odbyto w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
w Adamowie. 

Sesje rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. II50. 
Janusz Kowalczuk - przewodniczący obrad. 
Stanisław Podkowa - 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 Tomasz Marek Michałuszko 

Lista obecności (Zał. Prot. Nr 1). 

Radni nieobecni nieusprawiedliwieni: 

1. Pan Czesław Marian Skrzyński 

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. Sołtysi 
7. Pracownicy Urzędu Gminy. 

Lista obecności (Zał. Prot. Nr 2-3). 

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 

8. Pan Bogdan Józef Nowaczyk 
9. Pan Dariusz Jacek Radliński 

10. Pan Witold Romaszko 
11. Pani Bożena Ela Skiba 
12. Pan Dariusz Kazimierz Sołtys 
13. Pan Jan Krzysztof Teterycz 
14. Pan Piotr Zawiślak 
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7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków w budżecie gminy 
na 2012 rok na fundusz sołecki 

- dyskusja 
-podjęcie uchwały 

10. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków w budżecie gminy na 
2012 rok na fundusz sołecki 

-dyskusja 
-podjęcie uchwały 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy 
wojennych na terenie gminy Adamów. 

-dyskusja 
-podjęcie uchwały 

12. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami 

13. Przedstawienie wniosków; 

-w sprawie sprzedaży działki w Adamowie 

14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania 

15. Zamknięcie obrad sesji. 

Przebieg sesji: 

Ad.l. Otwarcia VII 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 14, 
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 głos zabrał Wójt i poprosił radę o wprowadzenie do porządku obrad 
cztery punkty tj; 
pkt 13 - podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XEX/127/2008 Rady Gminy Adamów z 
dnia 07 lipca 2008r. W sprawie przyjęcia Gminnej Strategi Rozwiązywania problemów Społecznych 
pkt 14 - podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powołania i odwołania członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 
pkt 15 - podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród 
za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich 
wysokości 
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pkt 16 - podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu opracowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX rozwój wykształcenie i kompetencji pn. „ Równy start" 
oraz upoważnienia Wójta Gminy Adamów do podpisania umowy o dofinansowanie projektu, 
„za wprowadzeniem dodatkowych czterech punktów do porządku obrad głosowało 14, przeciw -, 
wstrzymało się -. 
pozostałe punkty obrad przyjmująkolejnąnumeracje tj; pktl3 -przedstawienie wniosków na pkt 17, 
pkt 14- odpowiedzi na interpretacj e i zapytania na pkt 18, pkt 15 zamknięcie obrad sesji na pkt 19. 
„za" przyjęciem porządku obrad głosowało 14, przeciw -, wstrzymało się -. 

Przewodniczący stwierdził, że rada gminy przyjęła porządek obrad VII sesji 
VI kadencji. 

Ad.3. Przewodniczący rady - poinformował, że protokół z poprzedniej sesji włożony był 
do wglądu. 
Zapytał radnych, czy protokół przyjmujemy przez odczytanie, czy bez odczytania? 

„za" przyjęciem protokółu bez odczytania głosowało 14. 
Przewodniczący stwierdził, że protokół z VI sesji Rady Gminy Adamów z dnia 
24 lutego 2011 r. został przyjęty bez odczytania. 

Ad.4. Interpelacje i zapytania. 

Pani Bożena Skiba w imieniu wszystkich radnych spytała Pana Wójta o naprawę dróg 
gminnych. 
Pan Jan Teterycz spytał dlaczego w BIP-ie nie są publikowane protokóły z sesji Rady 
Gminy. 

Ad.5. Pan Wójt - złożył informację Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji. 
(Zał. Prot. Nr 4) 

Ad.6. Pan Wójt - nie złożył sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na 
poprzedniej sesji, z powodu nie podjęcia uchwał na poprzedniej sesji 

Ad.7. Pani Skarbnik omówiła i przedstawiła projekt uchwały 

„za" przyjęciem uchwały głosowało 14, przeciw -, wstrzymało się -
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. 
(Zał. Prot. Nr 5) 

Ad.8. Pani Skarbnik omówiła i przedstawiła projekt uchwały. 

„ za przyjęciem uchwały głosowało 14, przeciw -, wstrzymało się -. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 6). 

Ad.9. Pan Radca omówił projekt uchwały. 
Głos zabrał radny Janusz Kawałko i przedstawił opinię MSWiA na temat funduszu 

sołeckiego. 
Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały. 

„za" przyjęciem uchwały głosowało 3, przeciw 10, wstrzymało się 1, 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta. 
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Ad. 10. Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały. 

„za" przyjęciem uchwały głosowało 10, przeciw3, wstrzymało się 1, 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 

(Zał. Prot. Nr 7). 

Ad 11. Pani Elżbieta Kłyż omówiła i przedstawiła projekt uchwały. 

„za" przyjęciem uchwały głosowało 14, przeciw-, wstrzymało się -, 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 

(Zał. Prot. Nr 8). 

Ad 12. Pan Piotr Nogas przedstawił sprawozdanie. 

Ad 13. Pani Aneta Moryń omówiła i przedstawiła projekt uchwały. 

„za" przyjęciem uchwały głosowało 14, przeciw-, wstrzymało się -, 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 

(Zał. Prot. Nr 9). 

Ad. 14. Pani Aneta Moryń omówiła i przedstawiła projekt uchwały. 

„za" przyjęciem uchwały głosowało 14, przeciw-, wstrzymało się -, 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 

(Zał. Prot. Nr 10). 

Ad. 15. Pan Wójt omówił i przedstawił projekt uchwały. 

„za" przyjęciem uchwały głosowało 14, przeciw-, wstrzymało się -, 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 

(Zał. Prot. Nr 11). 

Ad. 16. Pani Skarbnik omówiła i przedstawiła projekt uchwały. 

„ za przyjęciem uchwały głosowało 14, przeciw -, wstrzymało się -. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 12). 

Ad. 17. Pan Wójt przedstawił wnioski; 
- w sprawie sprzedaży działki w Adamowie , 

za przyjęciem wniosku głosowało 14, przeciw -, wstrzymało się-. 
- w sprawie sprzedaży spychacz DT 75, 
za przyjęciem wniosku głosowało 14, przeciw -, wstrzymało się-. 

- w sprawie kupna lokalu po Policji w Adamowie (za 200 tys. zł) 
za przyjęciem wniosku głosowało -, przeciw 14, wstrzymało się-. 

- w sprawie oferty kupna oczyszczalni i ujęcia wody w Bondyrzu od Pana Poznańskiego 
za przyjęciem wniosku głosowało -, przeciwl3, wstrzymało się 1. 

- w sprawie przejęcia ośrodka zdrowia w Suchowoli, 
za przyjęciem wniosku głosowało -, przeciw 14, wstrzymało się-. 

- w sprawie wydzielenia i sprzedaży działki dla OSP Bondyrz, 
za przyjęciem wniosku głosowało 14, przeciw -, wstrzymało się-. 
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- w sprawie zamiany działki w Bondyrzu z Panią Radlińską 
za przyjęciem wniosku głosowało 14, przeciw -, wstrzymało się-

Ad.18. Pan Wójt udzielił odpowiedzi na interpelacje i zapytania; 
- w sprawie naprawy dróg gminnych, Pan Wójt stwierdził iż wie o w/w problemie i w 

najbliższych dniach drogi będą naprawiane tak aby były przejezdne. 
- w sprawie nie zamieszczania protokołów z sesji Rady Gminy na BIP-i, Wójt stwierdził iż 
opóźnienia te biorą się z powodu długiej nieobecności pracownika ( zwolnienie L4) 
zajmującego się tymi sprawami. 

Ad. 19. Pan Janusz Kowalczuk - Przewodniczący Rady Gminy Adamów zamknął obrady 
VII sesji VI kadencji Rady Gminy Adamów. 

Protokółował 
Sekretarz Gminy 

Stanisław Podkowa 
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