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Protokół Nr XV/12 
z XV sesji VI kadencji Rady Gminy Adamów 

odbytej w dniu 3 lutego 2012 r. 

XV sesję VI kadencji Rady Gminy Adamów odbyto w sali narad Urzędu Gminy Adamów. 
Sesję rozpoczęto o godz. 900, a zakończono o godz. 1145. 
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 

Lista obecności (Zał. Prot. Nr 1). 

Radni nieobecni nieusprawiedliwieni: 

1. Pan Jan Henryk Kawałko 
2. Pan Jan Krzysztof Teterycz 
3. Pan Piotr Zawiślak. 

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 MarekBarcicki -Radca prawny 
5. Pan Piotr Szmidt - Dyrektor Zespołu Szkół w Suchowoli 
6. Pani Danuta Grula - Nauczyciel Zespołu Szkół w Szewni Górnej 
7. Delegacje mieszkańców z Bliżowa, Jacni i Bondyrza. 
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 zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Bliżowie 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Filialnej Szkoły Podstawowej w Jacni 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

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

10. Pani Bożena Ela Skiba 
11. Pan Czesław Marian Skrzyński 
12. Pan Dariusz Kazimierz Sołtys 
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9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Bondyrzu imieniem 
Wiktora i Walerii Jeżo, żołnierzy Armii Krajowej 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Filii Bibliotecznej w Bondyrzu Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Adamowie oraz Filii Bibliotecznej w Suchowoli Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Adamowie 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

11. Podj ęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2012 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość na 
dofinansowanie kosztów utrzymania Izby Wytrzeźwień w Zamościu 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

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

Przebieg sesji: 

Ad.l. Otwarcia XV 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 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 z radnych 
chce zabrać głos? 
Wójt - zgłosił wniosek o włączenie do porządku obrad tematu; 
„Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej imieniem Wiktora i 
Walerii Jeżo, żołnierzy Armii Krajowej w Bondyrzu, w celu utworzenia filii Szkoły Podstawowej 
imieniem Batalionów Chłopskich w Szewni Górnej". (Pozostawienie w Bondyrzu szkoły w 
zakresie I-III klas) 
„za" przyjęciem wniosku Wójta głosowało 6, przeciw wstrzymało się 5. 

Pan radca prawny wyjaśnił, że stosownie do art. 20. ust. 1 a ustawy o samorządzie 
gminnym. Rada gminy może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością 
głosów ustawowego składu rady. W naszym przypadku wniosek nie spełnia tego wymogu. 
Przewodniczący stwierdził, że wniosku nie przyjęto. 
Radny Ryszard Krawczyk zaproponował ponowne głosowanie wniosku Wójta. 
Przewodniczący poddał ponownie wniosek Wójta pod głosowanie 
Za przyjęciem wniosku głosowało 7, przeciw 4, wstrzymało się -. 
Radca prawny wyjaśnił, aby wniosek został przyjęty, musiałoby zagłosować 8 radnych „za". 

„za" przyjęciem porządku obrad głosowało 12, przeciw -, wstrzymało się -. 
Przewodniczący stwierdził, że rada gminy przyjęła porządek obrad XV sesji VI kadencji. 
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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 12. 
Przewodniczący stwierdził, że protokół z XIV sesji Rady Gminy Adamów z dnia 
28 grudnia 2011 r. został przyjęty bez odczytania. 

Ad.4.Interpelacje i zapytania. 

Zabierając głos radny Piotr Czarnecki - prosił radę gminy o pozostawienie 3 klas w szkole 
w Bondyrzu. Prośbę uzasadniał między innymi tym, że budynek szkoły jest w bardzo dobrym 
stanie ma świetne warunki jest wspaniale przygotowana do pracy. Jest daleka odległość 
dojazdu z Bondyrza do Szewni (15-18 km). Dojdą pięciolatki, jest tendencja wzrostowa 
młodzieży. Są zakłady pracy i trochę młodzieży pozostaje. 

Zabierając głos radny Czesław Skrzyński - prosił o pozostawienie Szkoły Filialnej w Bliżowie. 
Prośbę uzasadniał między innymi tym, że rodzice przejęli koszty utrzymania szkoły, zrobiono 
reorganizację, pokryto koszty (10 tys. zł)usunięci zaleceń Sanepidu. 
Rodzice dalej zobowiązują się do pokrywania kosztów utrzymania szkoły. 

Zabierając głos radny Dariusz Sołtys - prosił o pozostawienie Filialnej Szkoły w Jacni. Prośbę 
uzasadniał między innymi tym, że odbyło się zebranie z rodzicami, którzy nie wyrazili zgody 
na likwidację szkoły, zebrano podpisy, szkoła jest najmniej dotowana przez gminę. W 
przyszłym roku dojdą pięciolatki tym samym wzrośnie liczba uczniów w szkole. 

Przewodniczący rady - odczytał pismo mieszkańców Jacni w sprawie pozostawienia szkoły w 
Jacni. 

Ad.5. Pan Wójt - złożył informację Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji. 
(Zał. Prot. Nr 3) 

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

Ad.7. W dyskusji nad zamiarem likwidacji Szkoły Filialnej w Bliżowie, Filialnej Szkoły w Jacni 
oraz Szkoły Podstawowej w Bondyrzu głos zabierali; 
Wójt - odniósł się do wszystkich szkół na terenie gminy. Przypomniał, że w ubiegłym 
roku wystąpił z propozycją o likwidację szkół filialnych i pozostawienie w szkole w 
Bondyrzu trzech klas. Propozycji nie przyjęła rada gminy. Obecnie komisje rady wystąpiły 
z wnioskiem. 
Przedstawił warunki dotowania szkół: na stan dzisiejszy objętych dotacją jest w Bliżowie 
5 uczniów, w Jacni 7 uczniów, a w Bondyrzu 13 uczniów. 
Odbyły się spotkania z rodzicami, rodzice chcą aby szkoły utrzymać. 
Musimy patrzeć na całość gminy, odnosząc się do złożonego pisma, powiedział, że do 
gminy wpływają pisma z podpisami w różnych sprawach (drogi, wodociągi) ale nie ma 
tylu środków, aby spełnić te prośby. 
Przedstawił nakłady na oświatę w szkołach. Poinformował, że subwencja na dzieci nie 
wzrasta, a koszty utrzymania szkół wzrastają rząd podwyższa wynagrodzenia 
nauczycielom, a nie zabezpiecza środków. 
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Za 2- 3 lata dojdzie do takiej sytuacji, że środki przeznaczone na inwestycje, trzeba będzie 
w całości przeznaczyć na oświatę. 
Omówił sposób finansowania i organizacji dowozu dzieci do szkół. 
Podkreślił, że chciałby, aby w Bondyrzu pozostała filia o strukturze organizacyjnej I-III 
ze względu na daleki dojazd. 
Przedstawił możliwości szukania wydatków na oświatę, - zmuszeni będziemy do cięć 
polegających na zmianie sposobu wydatkowania na wynagrodzenia ze środków organu na 
świetlice, naukę języków obcych. Chodzi o zminimalizowanie kosztów i racjonalną 
gospodarkę finansową gminy. 
Pani Halina Materna - mówiła, między innymi, że w Bliżowie uczęszcza 11 dzieci, że w 
ubiegłym roku zrezygnowano z jednego etatu nauczyciela. Rodzice ponoszą koszty utrzymania 
szkoły. Wzrósł podatek rolny o 36%, a koszt utrzymania o 6%. 
Wójt - omówił koszty utrzymania jednego ucznia w Bliżowie, wyjaśnił, że utrzymanie 
oddziałów przedszkolnych finansowane jest ze środków gminy. Przedstawił zasady obsady 
etatów nauczycieli w szkołach. 
Wyjaśnił, że realizacja podatku rolnego wynosi 250-270 tys. zł.. 
Radny Piotr Czarnecki zwrócił się z prośba o ogłoszenie pięciominutowej przerwy w obradach. 
Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach / przerwa 10 - 10 /. 
Po przerwie. 
Wójt poinformował, że szkoły mogą być przejęte i prowadzone przez stowarzyszenie. 
Na obrady zaproszono wójta Gminy Krynice. 
Pan Janusz Bałabuch, Wójt Gminy Krynice zapoznał z procedurą przekazania przez gminę 
Szkoły stowarzyszeniu oraz omówił praktyczne aspekty prowadzenia przez stowarzyszenie 
szkoły na terenie gminy Krynice. 
Pani Halina Materna - prosiła o pozostawienie na 1 rok szkoły w Bliżowie. 
Pani Anna Barańska, pani Irena Gontarz i radny Piotr Czarnecki - prosili o pozostawienie 
III klas w szkole w Bondyrzu. 
W dyskusji głos zabierali; Wójt, Ewelina Droździel - Szykuła, Stanisław Podkowa, Piotr 
Czarnecki, Dariusz Sołtys, Piotr Szmidt, Zbigniew Skóra. 
Przewodniczący rady przedstawił projekt uchwały 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 8, przeciw 3, wstrzymało się 1. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 5). 

Ad.8. Przewodniczący rady przedstawił projekt uchwały 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 8, przeciw 1, wstrzymało się 3. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 6). 

Ad.9. Przewodniczący rady przedstawił projekt uchwały 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 7, przeciw 3, wstrzymało się 1. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 7). 

Ad. 10. Radny Piotr Czarnecki - zwrócił się z prośba o pozostawienie Filii Bibliotecznej 
w Bondyrzu, prośbę uzasadnił tym, że biblioteka jest niezbędna, ponieważ w bibliotece jest 
ogólnodostępny Internet, młodzież ma bliski dostęp do księgozbiorów. 
Pani Alina Komisarczuk - przedstawiła wyniki w zakresie funkcjonowania Fili Bibliotecznej 
w Bondyrzu. 
W dyskusji głos zabierali; Wójt, Ewelina Doździel - Szykuła, radca prawny, Zbigniew 
Skóra, Teresa Turczyn, Piotr Czarnecki, Anna Barańska. 
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Przewodniczący rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Filii 
Bibliotecznej w Bondyrzu Gminnej Biblioteki Publicznej w Adamowie 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 4, przeciw 3, wstrzymało się 5. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 8). 

Przewodniczący rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Filii 
Bibliotecznej w Suchowoli Gminnej Biblioteki Publicznej w Adamowie 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 6, przeciw 5, wstrzymało się 1. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 9). 

Ad. l l . Pan Wójt zwrócił się z prośbą o wprowadzenie dodatkowej zmiany do projektu 
uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy tj. zakup motopompy dla OSP. 

Wójt prosił radę o wyrażenie stanowiska w sprawie zakupu nowej koparki. 
Po przeprowadzeniu dyskusji, radni wyrazili zgodę na zakupu nowej koparki. 

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały z uwzględnieniem dodatkowej zmiany tj. 
zakup motopompy dla OSP. 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 12. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 10). 

Ad. 12. Pan Wójt i Pani Skarbnik omówili projekt uchwały 
Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały, 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 12. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 11). 

Ad. 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

Pan Wójt poinformował, że upływa termin złożenia wniosku na środki na organizację 
dożynek w związku z tym, że we wniosku należy podać miejsce i datę. Prosił o 
zgłoszenie miejscowości w której odbędą się dożynki oraz o określenie daty. 

Radny Witold Romaszko zgłosił wniosek o zorganizowanie dożynek w miejscowości 
Szewnia Dolna. 
Po przeprowadzonej dyskusji, przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem 
radnego Witolda Romaszko. 
Zapytał kto jest za tym aby dożynki gminne w 2012 r. odbyły się w miejscowości 
Szewnia Dolna za głosowało 12. 
Przewodniczący stwierdził, że wniosek został przyjęty. 

Ad. 14. Pan Janusz Kowalczuk - Przewodniczący Rady Gminy Adamów zamknął obrady 
XV sesji VI kadencji Rady Gminy Adamów. 

Protokółował 
Inspektor 

D/spraw Obronnych 
i Obsługi Rady Gminy 


