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Protokół Nr X/ l l 
z X sesji VI kadencji Rady Gminy Adamów 

odbytej w dniu 2 sierpnia 2011 r. 

X sesję VI kadencji Rady Gminy Adamów odbyto w sali narad Urzędu Gminy Adamów. 
Sesje rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. 1130. 
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 Tomasz Marek Michałuszko 

Lista obecności (Zał. Prot. Nr 1). 

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

10. Pan Witold Romaszko 
11. Pani Bożena Ela Skiba 
12. Pan Czesław Marian Skrzyński 
13. Pan Dariusz Kazimierz Sołtys 
14. Pan Jan Krzysztof Teterycz 
15. Pan Piotr Zawiślak. 

1. Pan Dariusz Szykuła 
2. Pan Stanisław Podkowa 
3. Pani Teresa Kostrubiec 
4. Pani Elżbieta Kuźma 
5. Pan Krzysztof Pilip 
6. Sołtysi 
7. Pracownicy Urzędu Gminy. 

Oprócz radnych w sesji udział wzięli: 

-Wójt 
- Sekretarz Gminy 
- Zastępca Skarbnika Gminy 
- Dyrektor Zespołu Szkół w Szewni Górnej 
- Radny Rady Powiatu Zamojskiego 

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 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 zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i 
porządku na terenie Gminy Adamów 
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- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na 
ławników sądowych 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwała Nr IX/44/11 z dnia 14 czerwca 201 lroku 
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności 
pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz 
udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności 
-dyskusja 
- podjęcie uchwały 

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek 
handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie gminy Adamów 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej 
własność gminy 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

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

Przebieg sesji: 

Ad.l. Otwarcia X 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 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? 
Radni w sprawie porządku głosu nie zabierali. 

„za" przyjęciem porządku obrad głosowało 15, przeciw wstrzymało się -. 

Przewodniczący stwierdził, że rada gminy przyjęła porządek obrad X 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 IX sesji Rady Gminy Adamów z dnia 
14 czerwca 2011 r. został przyjęty bez odczytania. 

2 



Ad.4. Interpelacje i zapytania. 

Zabierając głos Krzysztof Piłip - radny Powiatu Zamojskiego, złożył wyjaśnienie 
na zapytanie skierowane do niego dotyczące nie położenia nowej nawierzchni asfaltu na 
drodze Adamów — Bliżów. 
Odczytał swoją interpelację jaką złożył w dniu 10 stycznia 201 lr.na ręce Starosty 
Zamojskiego o ujęcie zadań w planie rzeczowo - finansowym robót na drogach 
powiatowych na terenie gminy Adamów. 
W materiałach otrzymanych w dniu 25 lutego br. na sesję rady powiatu jest wzmianka 
tylko o drodze Szewnia Dolna gmina Adamów. Z posiadanej wiedzy przez radnego 
wynika, że radni gminy Adamów otrzymywali materiały w których piszę się o drogach 
Adamów-Bliżów, Szewnia Dolna. 

Zabierając głos przewodniczący Rady Gminy - poinformował, że pisma które otrzymywał 
odczytywał na sesji. 
Panowie Janusz Kowalczuk i Krzysztof Pilip ustalili, że temat wyjaśnią sobie w przerwie 
sesji. 

Zabierając głos radny Jerzy Koza - zapytał radnego powiatu o remont drogi Boża Wola -
Suchowola. 
Odpowiadając na zapytanie radnego Jerzego Kozy, radny powiatu Krzysztof Pilip -
poinformował, że firma Sadex, która wygrała przetarg, zrezygnowała. Najprawdopodobniej 
rozstrzygnięto dragi przetarg i w najbliższym czasie droga będzie robiona. 

Zabierając głos Wójt - pytał radnego powiatu, dlaczego inne gminy w powiecie mają 
drogi naprawione, a na terenie naszej gminy remont przeprowadzany jest na końcu. 
Poinformował, że prosił Starostę o naprawę najgorszej drogi tj .w Suchowoli, droga została 
naprawiona, ale pozostałych dróg na terenie gminy nie naprawiono. Pytał, czy remonty w 
miejscowościach Szewnia, Bliżów, Boża Wola zostaną przeprowadzone w miesiącu 
październiku, czy można liczyć, że będzie to robione za tydzień? Prosił o równe 
traktowanie wszystkich gmin. 

Zabierając głos radny powiatu Krzysztof Pilip - poinformował, że był u Starosty dwa 
tygodnie wstecz i Starosta obiecał wyremontować drogi. 

Zabierając głos radny Piotr Czarnecki - mówił, że chciałby poznać stanowisko gminy w 
sprawie oczyszczalni ścieków przy blokach w Bondyrzu oraz jak będzie wyglądała sprawa 
podłączenia do oczyszczalni ośrodka zdrowia w Bondyrzu, ponieważ to sprawa życia i 
śmierci dla nas. 
Przypomniał, że jest to bardzo stara wieś i ludzie tego ośrodka potrzebują jak życia. 
Zrobimy wszystko co w naszej mocy, żeby to podłączenie było. 
Zapytał, /zapytanie od mieszkańców/ ile będzie kosztowało gminę nowe ułożenie kostki 
brukowej na Jacni. ponieważ wiele dróg w gminie wymaga remontu, między innymi droga 
naprzeciwko radnego o której informował i prosił o remont. Do posesji nie ma dojazdu, 
ludzie klną i jeżdżą łąkami. 
(Radny prosił o zapisanie w protokóle jego interpelacji). 

Zabierając głos radny Jan Kawałko - zapytał, czy rozstrzygnięto konkurs na dowóz dzieci 
do szkół oraz czy został wyłoniony dyrektor szkoły w Suchowoli. 

Zabierając głos radny Janusz Galant - prosił o naprawę oświetlenia ulicznego. 
Poinformował, że awarię zgłaszał do Krasnobrodu, ale na zgłoszenie odzewu nie ma. 
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Odnosząc się do przeprowadzanego w dniu wczorajszym remontu drogi prosił o jej 
naprawienie i nadzór nad prowadzonymi pracami prze osobę, która się zna na tych 
remontach. 

Zabierając głos radny Czesław Skrzyński - prosił o remont dróg gminnych i dojazdowych 
do pól w Bliżowie. 

Zabierając głos radny Dariusz Sołtys - prosił o umożliwienie dojazdu do miejscowości 
Bródki. 

Zabierając głos radny Czesław Skrzyński - mówił, że na sesji odczytano, że mieszkańcy 
złożyli wniosek i droga została zrobiona, tylko nie wiadomo gdzie i kto stworzył to pismo, 
oraz że chciałby zobaczyć to pismo. 
Przewodniczący Rady - odnosząc się do wypowiedzi radnego Czesława Skrzyńskiego, 
poinformował, że na przerwie pójdziemy i zobaczymy to pismo. 

Ad.5. Pan Wójt - złożył informację Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji. 
(Zał. Prot. Nr 3) 
Radna Bożena Skiba - odnosząc się do planowanej budowy odcinka drogi w Szewni 
Górnej, prosiła o naprawę tego odcinka drogi w przypadku gdyby budowa drogi przesunęła 
się w czasie. 

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

Ad.7. Pani Teresa Kostrubiec omówiła oraz przedstawiła projekt uchwały, 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 15. przeciw -, wstrzymało się 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 5) 

Ad.8. Pani Teresa Kostrubiec omówiła oraz przedstawiła projekt uchwały, 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 15, przeciw -, wstrzymało się -. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 6) 

Ad.9. Pan Piotr Nogas omówił oraz przedstawił projekt uchwały. 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 15, przeciw -, wstrzymało się -. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 7) 

Ad. 10. Pan Stanisław Podkowa omówił projekt uchwały. 
Do zespołu zgłoszono radnych: 
Radny Janusz Kowalczuk - zgłosił radnego Ryszarda Krawczyka - radny wyraził zgodę 
na pracę w zespole. 
Radny Dariusz Sołtys - zgłosił radną Bożenę Skiba - radna wyraziła zgodę na pracę w 
zespole. 
Radna Bożena Skiba- zgłosiła radnego Dariusza Sołtysa - radny wyraził zgodę na prace 
w zespole. 
Wobec nie zgłoszenia więcej kandydatów, przewodniczący zamknął listę kandydatów. 
Pan Stanisław Podkowa przedstawił projekt uchwały. 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 15, przeciw -, wstrzymało się -. 
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Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 8) 

Ad.l 1. Pan Wójt i Pan Sekretarz omówili projekt uchwały. 
Pan Sekretarz przedstawił projekt uchwały. 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 15, przeciw -, wstrzymało się -. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 9) 

Ad. 12. Pan Wójt i Pan Sekretarz omówili projekt uchwały. 

W dyskusji głos zabierali radni; Piotr Czarnecki, Janusz Kowalczuk, Dariusz Sołtys, 
Bożena Skiba, Wójt, Sekretarz Gminy. 
Pan Stanisław Podkowa przedstawił projekt uchwały. 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 15, przeciw -, wstrzymało się -. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 10) 

Ad. 13. Pan Sekretarz Gminy omówił oraz przedstawił projekt uchwały 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 15, przeciw -, wstrzymało się -. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 11) 

Ad. 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

Wójt - udzielił odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych; 

Dla radnego Piotra Czarneckiego - jesteśmy na etapie wykonania map, mieszkańcy 
przekazali grunt gminie, wpłynęły dwie oferty na oczyszczalnię. Będziemy wybierali 
taką oczyszczalnię aby zmieścić się w środkach. 
Wpłynęły dwie prośby o podłączenie do oczyszczalni, jedna z Ośrodka Zdrowia, 
a druga ze sklepu spożywczego pani Marzeny Maruszak. Zapytał radnych, czy 
przyłączyć te dwa podmioty, wcześniej rozmawiano o oczyszczalni tylko dla bloków. 
Obecnie mamy dwa zgłoszenia, a w przyszłości może mieszkańcy zechcą się podłączyć. 
Jeżeli wyrazimy zgodę na podłączenie sklepu spożywczego pani Marzeny Maruszak to 
trzeba wykonać przepompownię. Jeżeli wyrazimy zgodę na podłączenie Ośrodka 
Zdrowia to trzeba robić przewierty przez drogę powiatową. 
Wykonać inne mapy, ponieważ obecnie wykonywane nie obejmują tych miejsc. 
Prosił o dyskusję na ten temat. 

Budowa drogi Wojewódzkiej należy do Zarządu Dróg Wojewódzkich, gmina do niej nie 
dokłada ani złotówki. Chodnik, rowy i zjazdy są elementami inwestycji, którą realizuje 
Zarząd Dróg Wojewódzkich. Kostkę z rozebranego chodnika otrzymaliśmy nieodpłatnie. 

Dla radnego Jana Kawałko - będzie ogłoszony przetarg na dowóz dzieci do szkół. 
Głównym kryterium wyboru oferenta jest zaoferowana cena. Zaprosił zainteresowanych 
radnych w roli obserwatorów do udziału w przetargu. 
Problemy z dowozem dzieci należy zgłaszać dyrektorom szkół. 

Odnośnie powołania dyrektora Zespołu Szkół w Suchowoli - kadencja dyrektora się 
skończyła. Wójt ogłosił konkurs na dyrektora. Komisja konkursowa z pośród trzech 
kandydatów nie dokonała wyboru. 

5 



6 

Zgodnie z ustawą o wyborze dyrektora decyduje Wójt. Wójt wystąpił z zapytaniem do 
rady pedagogicznej na które otrzymał odpowiedź. Do końca sierpnia będzie powołany 
dyrektor. 

Zabierając głos pani Elżbieta Kuźma - Dyrektor Zespołu Szkół w Szewni Górnej 
wyraziła zadowolenie z obecnego przewoźnika dowożącego dzieci do szkół. 

Dla radnego Janusza Galanta - radny będąc trzy dni temu w urzędzie awarii oświetlenia 
nie zgłaszał. Droga zostanie naprawiona. 

Dla radnego Czesława Skrzyńskiego - ze względu na opady deszczu nie było możliwości 
naprawy dróg. Prosił, aby potrzeby remontu dróg zgłaszać do gminy gdzie szczegółowo 
będzie ustalany termin naprawy dróg. Prosił, aby radni lub sołtysi kierowali i 
nadzorowali pracę koparki. 

Dla radnego Dariusza Sołtysa - firma budująca zbiornik za dwa tygodnie zakończy 
prace, obecnie naprawia drogi. Gmina ze swej strony zrobi co będzie możliwe, aby był 
dojazd do Bródek. 

Wójt poinformował, że przygotowany w budżecie projekt budowy dróg 
współfinansowany z tzw. schetynówki, może nie być zrealizowany z uwagi na 
zmieniające się kryteria naboru wniosków na przyszły rok. MSWiA obniżenia do 30 
proc. wartości dotacji na schetynówki. Jeżeli zmienią się kryteria naboru wniosków, 
gminy nie będzie stać na wykonanie 2 km dróg. Prosił o dyskusję na ten temat. 

/dyskusja/ 

Zabierając głos radny Piotr Czarnecki - mówił między innymi, że nie podłączenie do 
oczyszczalni ścieków ośrodka zdrowia w Bondyrzu doprowadzi do jego zamknięcia. 
Właścicielka ośrodka zdrowia pani Czuk włożyła wielki koszt w remont ośrodka zdrowia 
który jest obecnie na wysokim poziomie. Nie stać jej na własny koszt wykonać 
podłączenie do oczyszczalni ścieków czy budowę. 
Ręczył, że nikt więcej się nie podłączy do oczyszczalni, będzie przeciwny aby podłączyć 
mieszkańców. 
Należy wziąć pod uwagę, że przez grunt pana Poznańskiego przebiega odprowadzenie z 
oczyszczalni. 
Mówił, że nie wiedział, że sklep pani Maruszak miałby być podłączony do oczyszczalni. 
Przypomniał, że na temat podłączenia ośrodka zdrowia do oczyszczalni rozmawiano na 
zebraniu wyborczym sołtysa. 
Prosił o podłączenie ośrodka zdrowia i sklepu do oczyszczalni ścieków. 

Zabierając głos radny Janusz Kowalczuk - mówił między innymi, czy nie lepiej by było 
gdyby pani Czuk zrobiła szambo, ponieważ niewiele osób pracuje w ośrodku. 
Podłączenie ośrodka do oczyszczalni wiąże się z przeprowadzeniem rury przez drogę 
powiatową. W przypadku podłączenia sklepu trzeba zrobić przepompownię. 
Pani Czuk pobiera czynsz, więc powinna zadbać o podłączenie. 
Proponował, aby wcześniej zrobić rozeznanie w zakresie kosztów podłączenia tych 
obiektów. 
Mówił, że ośrodek zdrowia musi funkcjonować. 
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Zabierając głos radny Ryszard Krawczyk - pytał co będzie gdy połowa mieszkańców 
zechce się podłączyć do oczyszczalni ścieków. 
Proponował zorganizowanie zebrania z mieszkańcami i poznanie ich stanowiska. 

Zabierając głos Dariusz Sołtys - pytał między innymi ile kosztowało mieszkańca 
Adamowa podłączenie do wodociągu? 
Poinformował, że wykonanie oczyszczalnie w jego gospodarstwie wyniosło 10 tys. zł.. 
Pytał dlaczego podłączenie w Bondyrzu przedsiębiorców ma wynieść zero? Wyraził 
sprzeciw, aby ośrodek zdrowia i sklep nieodpłatnie podłączyć do oczyszczalni ścieków. 
Dodał, że jest za podłączeniem tych podmiotów pod warunkiem, że poniosą koszty 
podłączenia. 
Należy zrobić rozeznanie ile będzie kosztowało podłączenie tych obiektów. 
Przypomniał, że jak planowaliśmy oczyszczalnię dla bloków nie było mowy o 
podłączaniu ośrodka zdrowia i sklepu. 
Proponował z uwagi na to, że oczyszczalnia jest na etapie opracowania planu, 
zaplanowanie większej oczyszczalni z możliwością podłączenia mieszkańców. 
Proponował zorganizowanie zebrania z mieszkańcami i poznanie ich stanowiska. 

Zabierając głos radny Jan Teterycz - prosił o wzięcie pod uwagę, to że ośrodek zdrowia 
służy ludziom i należy rozważyć możliwość udzielenia pomocy. 
Należy wziąć pod uwagę, że odprowadzenie wody będzie przez grunt pani Maruszak. 
Trzeba podjąć decyzję. 
Proponował, aby pan Czarnecki przekazał zainteresowanym, że rada wyraża zgodę na 
podłączenie, pod warunkiem, że muszą ponieść koszty podłączenia. 

Zabierając głos Wójt - wyjaśnił, że koszt podłączenia mieszkańca Adamowa do 
wodociągu wyniósł 1700 zł. 
Mówił, że przy podejmowaniu decyzji należy rozważyć możliwości ekonomiczne gminy, 
w przypadku wyrażenia zgody na podłączenie ośrodka zdrowi i sklepu, dlaczego 
mielibyśmy odmówić mieszkańcom podłączenia. 
Wyjaśnił, ze pani Maruszak wyraziła zgodę na przeprowadzenie odprowadzenia przez jej 
grunt. Teraz wyraziła prośbę o podłączenie sklepu do oczyszczalni. 

Prosił o dyskusję, ponieważ od decyzji rady zależy jakie podjąć dalsze działanie. Do 
końca czerwca był termin złożenia dokumentu do banku na pożyczkę. Na prośbę gminy 
przedłużono termin do końca września. 
Podłączenie oczyszczalni należy do zadań własnych gminy. 
Poinformował, o możliwości podłączenia do szkolnej oczyszczalni ścieków w Suchowoli 
gospodarstw położonych w pobliżu szkoły, pod warunkiem, że chętni do podłączenia 
poniosą koszty podłączenia. 
Wyjaśnił, że jeżeli zainteresowani z Bondyrza wykonaliby przyłącza we własnym 
zakresie nie powinno być problemu z podłączeniem. 

Zabierając głos Sekretarz Gminy - przedstawił warunki jakie należy spełnić , aby 
podłączyć do oczyszczalni ośrodek zdrowi i sklep. Trzeba by było między innymi 
zmienić dokumentację na oczyszczalnię ścieków, rozszerzyć dokumentację o nowe nie 
planowane podłączenia, wykonać przekop przez drogą powiatową, wykonać 
przepompownię ścieków. Te dodatkowe przedsięwzięcia wiążą się z dodatkowymi 
kosztami jakie poniosłaby gmina. 



W dyskusji głos zabierali radni; Janusz Galant, Jan Kawałko, Bożena Skiba. 

Przewodniczący rady podsumowując dyskusję pytał radę, czy stanowisko rady jest takie, 
że rada wyraża zgodę na podłączenie ośrodka zdrowia i sklepu do oczyszczalni ścieków 
pod warunkiem, że zainteresowani podłączeniem poniosą koszty podłączenia. 

Odnośnie budowy dróg współfinansowanych z dotacji tzw. schetynówki. 

Wójt prosił radę o zajęcie wspólnego stanowiska, aby w przyszłości nie było nie 
porozumienia w tym zakresie. 

Radni Jan Kawałko i Janusz Kowalczuk - proponowali aby gmina we własnym zakresie 
podjęła się budowy dróg. 
Wójt - wyjaśnił, że nie wszystkie drogi sami możemy wykonywać z kostki, niektóre z 
uwagi na brak objazdów należy wykonać z asfaltu. Trzeba będzie złożyć wniosek na 
krótszy odcinek drogi. 

Wójt zaprosił na Gminne Święto Plonów organizowane w dniu 21 sierpnia 201 lr. w 
Trzepiecinach. 

Ad. 15. Pan Janusz Kowalczuk - Przewodniczący Rady Gminy Adamów zamknął obrady 
X sesji VI kadencji Rady Gminy Adamów. 

Protokółował 
Inspektor Ds. Obronnych 
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