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

odbytej w dniu 27 maja 2011 r. 

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

Sesje rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. 12o0. 
Janusz Kowalczuk - przewodniczący obrad. 
Stanisław Podkowa - protokolant. 

Radni obecni: 

1. Pan Piotr Czarnecki 8. Pan Bogdan Józef Nowaczyk 
2. Pan Janusz Galant 9. Pan Dariusz Jacek Radliński 
3. Pan Jan Henryk Kawałko 10. Pan Witold Romaszko 
4. Pan Janusz Kowalczuk 11. Pani Bożena Ela Skiba 
5. Pan Jerzy Stanisław Koza 12. Pan Czesław Marian Skrzyński 
6. Pan Ryszard Krawczyk 13. Pan Dariusz Kazimierz Sołtys 
7. Pan Tomasz Marek Michałuszko 14. Pan Jan Krzysztof Teterycz 

15. Pan Piotr Zawiślak 

Lista obecności (Zał. Prot. Nr 1). 

Radni nieobecni nieusprawiedliwieni: 

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 Grażyna Szeląg - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bondyrzu 
6. Andrzej Jarszak - p.o. Dyrektora Zespołu Szkół w Suchowoli 
7. Danuta Jaworska - Kierownik GOPS Adamów 
8. Sołtysi 

9. Pracownicy Urzędu Gminy. 

Lista obecności (Zał. Prot. Nr 2-3). 

Porządek sesji: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum 
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 
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7. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Adamów absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu za 2010 rok 

- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

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

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej 
własność gminy 

- dyskusja 
-podjęcie uchwały 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność 
gminy 

-dyskusja 
-podjęcie uchwały 

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów dla wyboru banku, do obsługi budżetu 
Gminy Adamów na lata 2011 -2016 

-dyskusja 
-podjęcie uchwały 

13.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi zamojskiemu pomocy finansowej w 
postaci dotacji celowej na remont odcinka drogi Nr 2255L Szewnia Górna - Wólka Wieprzecka 

- dyskusja 
- podjecie uchwały 

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi zamojskiemu pomocy finansowej w 
postaci dotacji celowej na remont odcinka drogi Nr 2253L Adamów - Bliżów 

- dyskusja 
- podjecie uchwały 

15. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamowie za 2010 
rok. 

- dyskusja 

16. Sprawozdanie z realizacji Gminnej Strategi Rozwiązywania Problemów Społecznych 
- dyskusja 

17. Przedstawienie wniosków 

- dyskusja 

18. Odpowiedzi na interpretacje i zapytania 

19. Zamknięcie obrad sesji. 
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Przebieg sesji: 

Ad.l. Otwarcia VIII 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 15, 
co stanowi quorum 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 
jednego punktu tj. 
pkt 7 - podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem Wójta Gminy Adamów z wykonania budżetu za 2010 rok 

„za wprowadzeniem dodatkowego punktu do porządku obrad głosowało 15, przeciw wstrzymało 
się-. 
pozostałe punkty obrad przyjmująkolejnąnumeracje 
„za" przyjęciem całości porządku obrad głosowało 15, przeciw -, wstrzymało się -. 

Przewodniczący stwierdził, że rada gminy przyjęła porządek obrad VIII 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 15. 
Przewodniczący stwierdził, że protokół z VII sesji Rady Gminy Adamów z dnia 
25 marca 2011 r. został przyjęty bez odczytania. 

Ad.4. Interpelacje i zapytania. 

Pan Tomasz Michałuszko spytał Pana Wójta o drogę gminną w Adamowie ( czy będzie 
połączona na odcinku obok pana Kiluka) 
Pan Piotr Czarnecki zgłosił awarię oświetlenia ulicznego w Bondyrzu 
Pan Jan Teterycz spytał kiedy zostaną zakupione nasiona trawy na boisko w Suchowoli. 
Pan Jan Kawałko zgłosił uszkodzenie dachu na budynku szkoły w Rachodoszczach. 
Pan Janusz Galant spytał o możliwość postawienia przystanku autobusowego w Suchowoli 
obok sklepu Pan Najdy. 

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

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

Ad.7. W związku z tym iż wszystkim radnym zostało wcześniej przekazane sprawozdanie 
finansowe wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Adamów z wykonania budżetu za 2010 rok, 
Pani Skarbnik spytała Radę Gminy czy ma odczytać, czy nie w/w sprawozdania, rada 
zdecydowała (15 radnych za, nikt się nie wstrzymał, nikt nikt nie był przeciw) o nie 
odczytywaniu tych sprawozdań. 



Pani Skarbnik Przedstawiła projekt uchwały 

„za" przyjęciem uchwały głosowało 15, przeciw wstrzymało się -
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. 
(Zał. Prot. Nr 5) 

Ad. 8. W związku z tym iż radnym zostało wcześniej przekazane sprawozdanie z wykonania 
budżetu za 2010 rok, sprawozdanie finansowe i informacja o stanie mienia Gminy, Pani 
Skarbnik spytała Radę Gminy, czy ma odczytać czy nie w/w sprawozdania i informację o stanie 
mienia Gminy, rada zdecydowało (15 radnych za, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw) o 
nie odczytywaniu w/w sprawozdań i informacji o stanie mienia Gminy, następnie Pani Skarbnik 
odczytała Uchwałę Nr RIO-Z-0034/14/2011 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 
15 kwietnia 2011 roku, w sprawie opinii dotyczącej przedłożonego przez Wójta Gminy Adamów 
rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok. 
/Zał. Prot. Nr 6/ 

Pani Przewodnicząca Komisji Rewizyjne Rady Gminy Adamów przedstawiła stanowisko 
Komisji Rewizyjne i odczytała Uchwałę Nr RIO-Z-0035/14/2011 Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 18 mają 2011 roku,w sprawie zaopiniowania 
wniosku absolutoryjnego. 
/Zał. Prot. Nr 7/ 

Pan Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały 
w dyskusji radni nie zabrali głosu 

„ za przyjęciem uchwały głosowało 15, przeciw wstrzymało się -. 
Przewodniczący stwierdził, że na stan 15 radnych w seji uczestniczy 15 radnych, za 
przyjęciem uchwały głosowało 15 , przeciw -, wstrzymało się -. Przewodniczący Rady 
Gminy stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 8). 

Ad.9. Pani Skarbnik omówiła zmiany w wieloletniej prognozie finansowej i przedstawiła 
projekt uchwały. 

„za" przyjęciem uchwały głosowało 15, przeciw -, wstrzymało się 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 

(Zał. Prot. Nr 9) 

Ad. 10. Pani Skarbnik omówiła zmiany w budżecie na 2011 rok i przedstawiła projekt uchwały. 

„za" przyjęciem uchwały głosowało 15, przeciw -, wstrzymało się -, 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 

(Zał. Prot. Nr 10). 

Ad 11. Pani Danuta Pliżga omówiła i przedstawiła projekt uchwały. 

„za" przyjęciem uchwały głosowało 15, przeciw-, wstrzymało się 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 

(Zał. Prot. Nr 11). 

Ad 12. Pani Danuta Pliżga omówiła i przedstawiła projekt uchwały. 
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„za" przyjęciem uchwały głosowało 15, przeciw-, wstrzymało się -, 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 12). 

Ad 13. Pani Skarbnik omówiła i przedstawiła projekt uchwały. 

„za" przyjęciem uchwały głosowało 15, przeciw-, wstrzymało się -, 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 

(Zał. Prot. Nr 13). 

Ad. 14. Pan Wójt omówi sprawę udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej na 
remont dróg powiatowych. Omawiając w/w sprawę Pan Wójt stwierdził iż zgodnie z 
wcześniejszymi ustaleniami nasza Gmina ma w budżecie zarezerwowane 30 tys. zł (po 15 tys. na 
każdą) na dwie drogi tj. drogę Adamów - Bliżów i drogę Szewnia Górna - Wólka Wieprzecka. 
W trakcie dyskusji padła wniosek od radnego Pan Jana Teterycza aby całą kwotę tj. 30 tys. zł 
przeznaczyć na remont drogi Szewnia Górna - Wólka Wieprzecka. 
Pan Przewodniczący poddał wniosek pod głosowanie, za wnioskiem głosowało 15 radnych nikt 
się nie wstrzymał i nikt nie był przeciw. 
Sekretarz Gminy przedstawił projekt uchwały. 

„za" przyjęciem uchwały głosowało 15, przeciw -, wstrzymało się -, 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 

(Zał. Prot. Nr 14). 

Ad. 15.Sekretarz Gminy omówił i przedstawił projekt uchwały. 

„za" przyjęciem uchwały głosowało -, przeciw 13, wstrzymało się 2, 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta. 

(Zał. Prot. Nr 15) 

Ad. 16. Pani Kierownik GOPS w Adamowie omówiła i przedstawiła sprawozdanie. 
(Zał. Prot. Nr 16) 

Ad. 17. Pani Kierownik GOPS w Adamowie omówiła i przedstawiła sprawozdanie. 
(Zał. Prot. Nr 17) 

Ad.18. Pan Wójt przedstawił wniosek jaki padł na posiedzeniu Komisji Budżetu, 
Finansów,Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska 

- w sprawie sprzedaży działki z budynkiem po bibliotece w Potoczku , 
za przyjęciem wniosku głosowało 15, przeciw -, wstrzymało się-. 

Pani Danuta Pliżga przedstawiła następujące wnioski; 
- w sprawie sprzedaży działki nr 442/2 w Bliżowie, 
za przyjęciem wniosku głosowało 15, przeciw -, wstrzymało się-. 

- w sprawie sprzedaży działek nr 76, 1649/1, 1649/2, 1879/3, 1644/4 w Bondyrzu 
za przyjęciem wniosku głosowało 15, przeciw -, wstrzymało się-. 

- w sprawie sprzedaży działek nr 13/1 i 28/1 w Czarnowodzie 
za przyjęciem wniosku głosowało 15, przeciw-, wstrzymało się -. 

- w sprawie sprzedaży działki nr 127 w Jacni 
za przyjęciem wniosku głosowało 15, przeciw -, wstrzymało się-. 

- w sprawie sprzedaży działki działek nr 1176 i 3008 w Suchowoli 
za przyjęciem wniosku głosowało 15, przeciw -, wstrzymało się-. 
- w sprawie sprzedaży działki nr 1260/2 

za przyjęciem wniosku głosowało -, przeciw 15, wstrzymało się-. 
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Ad. 18. Pan Wójt udzielił odpowiedzi na interpelacje i zapytania; 
- w sprawie połączenia drogi gminnej w Adamowie, Pan Wójt stwierdził że jeżeli 

odzyskamy naszą działkę zagrodzoną przez Pana Kiluka to drogi zostaną połącaone. 
- w sprawie oświetlenia w Bondyrzu - sprawa zostanie zgłoszona do Zakładu 
Energetycznego 
- w sprawie kupna nasion trawy na boisko w Suchowoli - sprawa zostanie załatwiona w 
najbliższych dniach 
- w sprawie uszkodzonego dach na budynku byłej szkoły w Rachodoszczach- Wójt poddał 
propozycję sprzedaży tego budynku do rozważenia Radzie Gminy 
- w sprawie ustawienia przystanku autobusowego w Suchowoli - Wójt stwierdził że w tym 
roku postawione zostało już 5 przystanków i na ten rok więcej nie jest planowane. 

Pan Przewodniczący przedstawił pismo Prezesa PIS Jarosława Kaczyńskiego z prośbą o 
podjęcia uchwały w sprawie wyrównania dopłat rolniczych dla Polski i priorytetowego 
potraktowania rolnictwa w ramach prezydencji polskiej w Unii Europejskiej w II połowie 
2011 roku. Rada przychyliła się do prośby i zwróciła się do Przewodniczącego Rady 
Gminy o przygotowanie projektu w/w uchwały na przyszłe posiedzenie Rady Gminy. 

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

Protokółował 
Sekretarz Gminy 

Stanisław Podkowa 


