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

odbytej w dniu 25 listopada 2011 roku. 

XIII sesję VI kadencji Rady Gminy Adamów odbyto w sali narad Urzędu Gminy Adamów. 
Sesję rozpoczęto o godz. 900, a zakończono o godz. 1230. 
Janusz Kowalczuk - przewodniczący obrad. 
Jan Cios - protokolant. 

Radni obecni: 

1. Pan Piotr Czarnecki 
2. Pan Janusz Galant 
3. Pan Janusz Kowalczuk 
4. Pan Jerzy Stanisław Koza 
5. Pan Ryszard Krawczyk 
6. Pan Tomasz Marek Michałuszko 

7. Pan Bogdan Józef Nowaczyk 
8. Pan Dariusz Jacek Radliński 
9. Pan Witold Romaszko 

10. Pani Bożena Ela Skiba 
11. Pan Dariusz Kazimierz Sołtys 
12. Pan Piotr Zawiślak. 

Lista obecności (Zał. Prot. Nr 1). 

Radni nieobecni nieusprawiedliwieni: 

1. Pan Jan Henryk Kawałko 
2. Pan Czesław Marian Skrzyński 
3. Pan Jan Krzysztof Teterycz 

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 Agata Malicka - Pracownik Urzędu Gminy Ds. Zobowiązań Podatkowych 
6. Pani Anna Skóra - Pracownik Urzędu Gminy Ds. Księgowo - Podatkowych 
7. Pani Aldona Stroczyńska - Pracownik Urzędu Gminy Ds. Księgowo - Podatkowych 
8. Pani Danuta Pliżga - Pracownik Urzędu Gminy Ds. Gospodarki Mieniem i 

Gruntami 
9. Pan Piotr Szmidt - Dyrektor Zespołu Szkół w Suchowoli 
10. Pani Grażyna Szeląg - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bondyrzu 
11. Delegacja z Szewni Górnej - 2 osoby. 
12. Sołtysi 
Lista obecności (Zał. Prot. Nr 2 i 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 
7. Przedstawienie protokółów z ostatniego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy 

- dyskusja 
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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 obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych 
trzech kwartałów 2011 roku przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2012 r. 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego na terenie 
Gminy Adamów 

- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
obowiązujących na terenie Gminy Adamów 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości 
obowiązujących na terenie Gminy Adamów 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

14. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do 
obliczenia podatku leśnego na 2012 rok 

- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, 
wysokości stawek opłaty targowej i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w 
zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

17. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób 
fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia 
za inkaso 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków 
transportowych 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzenie ścieków 

- dyskusja 
- podjęcie uchwały 



20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, 
odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających 
charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Adamów lub jej jednostkom podległym, 
wskazania organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg, ustalania warunków 
dopuszczalności pomocy publicznej w przepadkach, w których ulgi stanowić będą pomoc 
publiczną oraz stosowaniu ulg z urzędu 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

21. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu zagospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy Adamów na lata 2008-2013 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

22. Rozpatrzenie wniosków w sprawie kupna nieruchomości i obniżenia ceny nieruchomości 
- dyskusja 

23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Adamów 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2012 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

24. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2012 rok 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

25. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

26. Informacje dotyczące terminu i sposobu złożenia oświadczeń majątkowych 
- dyskusja 

27. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania 
28. Zamknięcie obrad sesji. 

Przebieg sesji: 

Ad.l. Otwarcia XIII 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 12 
co stanowi niezbędne 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 12. 
Przewodniczący stwierdził, że rada gminy przyjęła porządek obrad XIII sesji 
VI kadencji. 

Ad.3. Przewodniczący rady - poinformował, że protokół z poprzedniej sesji wyłożony był 
do wglądu. 
Zapytał radnych, czy protokół przyjmujemy przez odczytanie, czy bez odczytania, 
„za" przyjęciem protokółu bez odczytania głosowało 12. 
Przewodniczący stwierdził, że protokół z XII sesji Rady Gminy Adamów z dnia 
23 września 2011 r. został przyjęty bez odczytania. 



Ad.4. Interpelacje i zapytania radnych. 

Zabierając głos radny Piotr Czarnecki - prosił o informację na temat prac przy 
oczyszczalni ścieków Bondyrzu. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił pisma; 

* Trzy pisma pana Jana Teterycza zam. Suchowola z dnia 15 listopada 201 lr. 
1/ w sprawie interwencji w Rejonie Dróg Powiatowych w sprawie skrzyżowania dróg 

powiatowych w Suchowoli przy kościele, przy którym nie ma przejść dla pieszych 
jak również nie ma chodnika w kierunku Adamowa, 

2/ w sprawie podjęcia działań mających na celu ukończenia budowy boiska w 
Suchowoli, 

3/ w sprawie ujęcie w budżecie gminy budowy drogi w miejscowości Suchowola 
(ulica). 

* Zarządu LZS SATURN II Suchowola z dnia 3 listopada 201 lr w sprawie 
dofinansowania klubu kwotą 5000 zł na 2012r. z przeznaczeniem na wynajem sali 
gimnastycznej, zakup siatek do bramek, zakupu piłek oraz ogólnego sprzętu 
sportowego. 

* Petycję mieszkańców wsi Suchowola z dnia 23 listopada 201 lr. o jak najszybsze 
dokończenie budowy drogi z kostki na odcinku Suchowola - Ulica. 

* Ludowego Klubu Sportowego „ORION STIHL" Jacnia z dnia 6 października 201 lr. w 
sprawie przyznania dotacji na działalność Klubu w roku 2012 w wysokości 
40.000,OOzł. 

* Stowarzyszenia „DERBY ROZTOCZA" Bondyrz 47 z dnia 20.11.201 lr. w sprawie 
wsparcia finansowego w wysokości pięciu tysięcy złotych z przeznaczeniem na 
nagrody i poczęstunek dla zespołów oraz dzieci ze szkół podstawowych i 
gimnazjalnych biorących udział w wielu konkursach zawodach i występach na 
estradzie, podczas planowanych przez Stowarzyszenie imprez. 

Wójt odczytał pismo pani Wandy Teterycz zam. Szewnia Górna w sprawie 
przekształcenia działki nr 295/11 z rolnej na działkę budowlaną. 
Zabierając głos Stanisław Hejzner - wyjaśnił, że korespondencja w sprawie wydania 
pozwolenia na budowę dla pani Teterycz trwa od lutego 201 Or.Według mapy działka 
pani Teterycz jest terenem budowlanym w związku z tym mija się z celem 
podejmowanie uchwały o przystąpieniu do zmian dotyczących tego terenu. Przekazał 
radnym do wglądu kolorową mapę obejmujący teren działki nr 291/11. Poinformował, że 
w powyższej sprawie konsultował się z urbanistą który potwierdził, iż działka na której 
zamierzają budować się zainteresowani jest działką budowlaną. 

Zabierając głos pani Iwona Teterycz - potwierdziła iż otrzymała z Urząd Gminy 
zaświadczenie, iż działka jest w terenie budowlanym. Jednak po złożeniu dokumentacji 
w Starostwie w Zamościu. Starostwo wydało decyzję odmowną na budowę domu ze 
względu na to, że część działki na której zamierzają wybudować dom znajduje się poza 
terenem budowlanym. Prosiła o przekształcenie całej działki z rolnej na budowlaną i 
pomoc w rozwiązaniu tego problemu. Poinformowała, że ewentualnie zamierza 
rozstrzygnąć problem na drodze sądowej. 
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Zabierając głos Wójt - wyjaśnił, że nie ma wpływu na to, że Starosta nie chce wydać 
pozytywnej decyzji dla pani Teterycz. Według naszej oceny działka znajduje się w 
terenie budowlanym. Na terenie gminy jest wiele osób które złożyły wnioski poza nimi 
są osoby zainteresowane przekształceniem terenu. Ale gminy nie stać na wydatkowanie 
tak ogromnych środków na przekształcenie terenu. Gmina ma opracowany plan 
zagospodarowania przestrzennego i nie ma obowiązku opracowywania zmian. 
W dyskusji głos zabierali: Piotr Czarnecki, Bożena Skiba, Dariusz Sołtys, Marek 
Barcicki, Zbigniew Skóra. 

Ad.5. Pan Wójt złożył informację o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji, 
/zał. Prot. Nr 4/. 

Ad.6. Pan Wójt złożył sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych 
na poprzedniej sesji, 
/zał. Prot. Nr 5/ 

Ad.7. Pani Bożena Skiba - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała protokół z odbytego 
posiedzenia komisji w dniu 13 października 201 lr. 

Pan Piotr Zawiślak - Z-ca Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, 
Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska odczytała protokół z odbytego posiedzenia 
komisji w dniu 13 października 201 lr. 

Pan Tomasz Michałuszko - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, 
Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego odczytała protokół z odbytego posiedzenia 
komisji w dniu 13 października 201 lr. 

Zabierając głos Wójt - mówił, że dużo jest tematów do omówienia które podnoszono 
na posiedzeniach komisji np. sprawa likwidacji szkół. Z uwagi na nieobecność na 

dzisiejszej sesji kilku radnych i przewodniczącego klub radnych temat szkół 
omówiony będzie na następnej sesji. 

Wójt - przedstawił obszerne wyjaśnienie do planowanych podatków i opłat lokalnych 
na 2012r. 

Ad.8. Pani Skarbnik omówiła oraz przedstawiła projekt uchwały, 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 12. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 6). 

Ad.9. Pani Skarbnik omówiła oraz przedstawiła projekt uchwały, 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 12. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 7). 

Ad. 10. Pani Anna Skóra - przedstawiła projekt uchwały. 

W dyskusji głos zabierali; 
Zabierając głos radny Piotr Zawiślak - mówił, że podwyżka podatku wyniesie 36% ceny 
żyta, wyraził sprzeciw podniesieniu podatku w tak wysokiej kwocie. 
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Zabierając głos radny Piotr Czarnecki - mówił, że trudno przewidzieć co wymyślą 
Minister Finansów i Minister Spraw Zagranicznych. 

Zabierając głos pan Wójt przedstawił - wyjaśnienie do projektu uchwały, poinformował, 
że organ podatkowy proponuje, obniżenie średniej ceny skupu żyta ustaloną 
Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 201 lr. 
do kwoty 37.00 zł za ldt, która stanowi podstawę obliczenia podatku rolnego na 2012 rok 
na obszarze gminy. Przedstawił potrzeby finansowania zadań inwestycyjnych i 
utrzymania szkół. Decyzja w sprawie ustalenia ceny żyta należy do kompetencji rady 
gminy. Przedstawił wysokość przyjętej ceny żyta przez niektóre gminy. 

Pan Józef Nizio - sołtys wsi Potoczek, przedstawił sposób ustalana cena skupu żyta przez 
GUS /sposób ten nie odzwierciedla faktycznej ceny jaką otrzymuje rolnik za sprzedaż 
żyta/ - prosił aby do sprawy podatków podejść po chłopsku. 
Pan radca - wyjaśnił sposób ustalania ceny skupu żyta przez GUS /GUS do wyliczenia 
ceny żyta bierze ceny transakcyjne, a nie prognozowane/. 
Radna Bożena Skiba - proponowała, aby przy ustalaniu ceny żyta wziąć pod uwagę 
potrzeby inwestycyjne gminy, proponowała podwyższenie ceny żyta. 
Radny Janusz Kowalczuk - proponował podwyższenie ceny żyta. 

Przewodniczący rady ogłosił przerwę w obradach / przerwa 1045 - ll00/. 
Po przerwie. 

Przewodniczący rady poddał projekt uchwały pod głosowanie, 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 9, przeciw 3. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 8) 

Ad.l 1. Pani Anna Skóra - przedstawiła oraz udzieliła wyjaśnień do projektu uchwały. 
Wójt udzielił wyjaśnienia do projektu uchwały, poinformował, że organ podatkowy 
proponuje utrzymanie obowiązującej uchwały. 

Przewodniczący rady zarządził głosowanie. 
Zapytał radnych „kto jest za nie podejmowaniem nowej uchwały" „za" głosowałol2. 
Przewodniczący stwierdził, że rada nie podjęła uchwały. 

Ad.12. Pani Agata Malicka - przedstawiła oraz udzieliła wyjaśnień do projektu uchwały. 

Przedstawiła proponowane nowe roczne stawki od nieruchomości 
1) od gruntów: 
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na 

sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,65 zł od 1 m 2 

powierzchni, 
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,33 

zł od 1 ha powierzchni, 
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 

publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,20 zł od 1 m2 powierzchni, 

2) od budynków lub ich części: 
a) mieszkalnych-0,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków 

mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej- 18,00 
6 



I 

O i • 

zł od l m powierzchni użytkowej, 
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 

materiałem siewnym w wysokości 10,24 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o 

działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,00 zł 
od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego w wysokości 4,50 zł 
od 1 m2 powierzchni użytkowej. 

f) od budowli - 2% ich wartości. 

„za" przyjęciem uchwały głosowało 12. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 9) 

Ad. 13. Pani Anna Skóra - przedstawiła oraz udzieliła wyjaśnień do projektu uchwały. 

W dyskusji głos zabrał sołtys Zbigniew Skóra, który zwrócił się do rady gminy o ujęcie 
w uchwale - „zwolnienie z podatku wspólnoty gruntowej". 
Pan Wójt wyjaśnił, że wspólnoty gruntowe są zwolnione z płacenia podatku, natomiast 
wspólnoty leśne nie są zwolnione z płacenia podatku leśnego. 

Przewodniczący zapytał radnych „kto jest za nie podejmowaniem nowej uchwały", 
„za" głosowało 12. 

Przewodniczący stwierdził, że rada nie podjęła uchwały. 

Ad. 14. Pan Wójt i pani Anna Skóra - udzielili wyjaśnienia do projektu uchwały poinformowali, 
że proponuje się nie podejmowanie uchwały. 
Przewodniczący zapytał radnych „kto jest za nie podejmowaniem uchwały", 
„za" głosowało 12. 
Przewodniczący stwierdził, że rada nie podjęła uchwały. 

Ad. 15. Pan Wójt i pani Anna Skóra udzielili wyjaśnienia do projektu uchwały, poinformowali, 
że organ podatkowy proponuje utrzymanie obowiązującej uchwały. 
Przewodniczący zapytał radnych „kto jest za nie podejmowaniem uchwały", 
„za" głosowało 12. 
Przewodniczący stwierdził, że rada nie podjęła uchwały. 

Ad. 16. Pani Aldona Stroczyńska udzieliła wyjaśnienia do projektu uchwały oraz przedstawiła 
projekt uchwały. 
„za przyjęciem uchwały głosowało 12. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 10) 

Ad. 17. Pani Anna Skóra przedstawiła projekt uchwały, poinformowała, że organ podatkowy 
proponuje utrzymanie obowiązującej uchwały. 
Przewodniczący rady zapytał radnych „kto jest za nie podejmowaniem uchwały" 
„za" głosowało 10, przeciw 1, wstrzymało się 1. 
Przewodniczący stwierdził, że rada nie podjęła uchwały. 
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Ad. 18. Pani Aldona Stroczyńska przedstawiła projekt uchwały, 
„za przyjęciem uchwały głosowało 12. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 11) 

Ad.19. Pani Aldona Stroczyńska przedstawiła projekt uchwały. 
Pan Wójt oraz pani Aldona Stroczyńska udzielili wyjaśnienia do projektu uchwały, 
„za przyjęciem uchwały głosowało 12. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 12) 

Ad.20. Pani Aldona Stroczyńska przedstawiła projekt uchwały. 

„za przyjęciem uchwały głosowało 12. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 13) 

Ad.21. Pan Wójt udzielił wyjaśnienia do projektu uchwały. 
Pani Danuta Pliżga udzieliła wyjaśnienia do projektu uchwały oraz przedstawiła 
projekt uchwały. 
„za przyjęciem uchwały głosowało 12. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 14) 

Ad.22. Pani Danuta Pliżga przedstawiła wnioski; 

- pani Małgorzaty Piszczak w sprawie obniżenia wartości działki, 
- pana Jerzego Buryło w sprawie obniżenia wartości działki. 
Pan Wójt - wyjaśnił, że dotychczas nie obniżaliśmy wartości działek po 
przeprowadzeniu przetargu, pytał czy jest sens obniżania ceny działek w sytuacji, że 
wartość działek nie jest zbyt wygórowana. 

Przewodniczący zarządził głosowanie, zapytał kto jest za nie obniżaniem wartości 
wszystkich nie sprzedanych i sprzedawanych w przyszłości działek na przetargach, za 
głosowało 12. 

Przewodniczący stwierdził, że wniosek został przyjęty. 

Pani Danuta Pliżga przedstawiła wnioski; 
- wniosek pani Beaty Szymczak z dnia 19 10. 201 lr. w sprawie kupna działki Nr 1518/1 
stanowiącej własność Gminy Adamów. 
Przewodniczący zarządził głosowanie, zapytał „kto jest za sprzedażą działki w drodze 
przetargu", za sprzedażą głosowało 12. 
Przewodniczący stwierdził, że wniosek został przyjęty. 
- wniosek pana Adama Zamoyskiego z dnia 28.09.201 lr. w sprawie zakupu działek 91/3 
stanowiącej własność Gminy Adamów. 
Przewodniczący zarządził głosowanie, zapytał „kto jest za sprzedażą działki w drodze 
przetargu", za sprzedażą głosowało 12. 
Przewodniczący stwierdził, że wniosek został przyjęty. 
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Ad.23. Pani Ewelina Droździel - Szykuła przedstawiła projekt uchwały. 

„za przyjęciem uchwały głosowało 12. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 15) 

Ad.24. Pani Ewelina Droździel - Szykuła przedstawiła projekt uchwały. 

„za przyjęciem uchwały głosowało 12. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 16) 

Ad.25. Pani Ewelina Droździel - Szykuła przedstawiła projekt uchwały. 

„za przyjęciem uchwały głosowało 12. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 17) 

Ad.26. Pan Przewodniczący Rady - przedstawił pisma dotyczące analizy oświadczeń 
majątkowych: 

• Urzędu Skarbowego w Zamościu z dnia 16.09.201 lr. znak AP/412-40/1. 
• Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z dnia 12.X.201 lr. 

IN.V.414.1317.2011. 
• Przewodniczącego Rady Gminy Adamów z dnia 21.10.201 lr. OR.0043.19.2011. 
• Wójta Gminy Adamów z dnia 28.10.2010r. OR.2124.6.2011. 

Ad.27. Odpowiedzi na interpelacje. 

Wójt - udzielił odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz pisma; 

Dla radnego Piotra Czarneckiego - jest pozwolenie na budowę studni. Przetarg na 
wykonanie studni zostanie ogłoszony na wiosnę. 
Na oczyszczalnie ścieków nie ma pozwolenia na budowę. Koszt całej oczyszczalni z 
przepompowniami kształtuje się w granicy 300 tys. zł. 
Dla Jana Teterycza - droga przy kościele jest drogą powiatową i zadanie to należy do 
powiatu nie planuje się realizacji wspólnych zadań z powiatem. 
Są betony na wykonanie przepust w drodze dojazdowej do boiska, o czym informowany 
był na sesji pan Teterycz. Klub jeżeli chce może je wziąć i wstawić. 
Gmina, aby wstawić betony musi mieć operat wodno-prawny oraz pozwolenie na 
budowę. 
Dla Zarządu dla Saturn - bramki są wykonane i znajdują się na bazie w Potoczku na 
niektóre zadania trzeba organizować konkursy. 

Droga ulica - temat skomplikowany, droga była w budżecie, chodzi o dogadanie się z 
mieszkańcami w sprawie odprowadzenia wody przez drogę. 
Jedynym wyjściem jest wymiana przepustu, ale mieszkańcy się nie zgadzają. 
Żeby wykonać zgodnie z planem należy uzyskać pozwolenie na budowę. Do póki 
mieszkańcy nie dogadają się nie ma możliwości wykonania tego przepustu. Droga jest 
zaplanowana na 2012r. 
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Odnosząc się do zarzutu zamieszczonego w piśmie, że od trzech lat nie udzielono 
odpowiedzi - wyjaśnił, że jest to nie prawda, były zebrania wiejskie, były zebrania 
wyborcze, na sesji rady przedstawiana była informacja, dwukrotnie odbyło się spotkanie 
z mieszkańcami na drodze w sprawie drogi. 

Dla Stowarzyszenia „DEBRY ROZTOCZA" - gmina sama składa wnioski na środki 
unijne z przeznaczaniem na organizację imprez kulturalnych. 

Ad.24. Pan Janusz Kowalczuk - Przewodniczący Rady Gminy Adamów zamknął obrady 
XIII sesji VI kadencji Rady Gminy Adamów. 

Protokółował 
Inspektor 

D/spraw Obronnych 
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