
<-ct> 

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

odbytej w dniu 30 marca 2012 r. 

XVII sesję VI kadencji Rady Gminy Adamów odbyto w sali narad Urzędu Gminy Adamów. 
Sesję rozpoczęto o godz. 900, a zakończono o godz. II25. 
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 Bogdan Józef Nowaczyk 

Lista obecności (Zał. Prot. Nr 1). 

8. Pan Dariusz Jacek Radliński 
9. Pan Witold Romaszko 

10. Pani Bożena Ela Skiba 
11. Pan Czesław Marian Skrzyński 
12. Pan Dariusz Kazimierz Sołtys 
13. Pan Jan Krzysztof Teterycz 

Radni nieobecni nieusprawiedliwieni: 

1. Pan Tomasz Marek Michałuszko 
2. 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 Marek Barcicki - Radca prawny 
5. Pan Piotr Szmidt - Dyrektor Zespołu Szkół w Suchowoli 
6. Pani Elżbieta Kuźma - Dyrektor Zespołu Szkół w Szewni Górnej 
7. Pani Grażyna Szeląg - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bondyrzu 
8. Sołtysi 
9. Mieszkańcy 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 protokółów z XV i XVI 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 likwidacji Szkoły Filialnej w Bliżowie 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

8. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Filialnej Szkoły Podstawowej w Jacni 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 
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9. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Bondyrzu imieniem Wiktora i Waleni 
Jeżo, żołnierzy Armii Krajowej 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

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

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

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na w y o d r ę b n i e n i e środków w budżecie gminy 
na 2013 rok na fundusz sołecki 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

13. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków w budżecie 
gminy na 2013 rok na fundusz sołecki 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

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

Przebieg sesji: 

Ad.l. Otwarcia XVII 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 13, 
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? 

„za" przyjęciem porządku obrad głosowało 13, przeciw -, wstrzymało się -. 
Przewodniczący stwierdził, że rada gminy przyjęła porządek obrad XVII sesji VI kadencji. 
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Ad.3. Przewodniczący rady - poinformował, że protokóły z poprzednich sesji włożone są 
do wglądu. 

Zapytał radnych, czy protokół Nr XV z dnia 3 lutego 2012r. przyjmujemy przez 
odczytanie, czy bez odczytania? 
„za" przyjęciem protokółu bez odczytania głosowało 13. 
Przewodniczący stwierdził, że protokół z XV sesji Rady Gminy Adamów z dnia 
3 lutego 2012 r. został przyjęty bez odczytania. 

Zapytał radnych, czy protokół Nr XVI z dnia 23 lutego 2012 r. przyjmujemy przez 
odczytanie, czy bez odczytania? 
„za" przyjęciem protokółu bez odczytania głosowało 13. 
Przewodniczący stwierdził, że protokół z XVI sesji Rady Gminy Adamów z dnia 
23 lutego 2012 r. został przyjęty bez odczytania. 

Ad.4.Interpelacje i zapytania. 

Zabierając głos radny Dariusz Sołtys - prosił o remont drogi gminnej na odcinku, droga 
wojewódzka - byłe Kółko Rolnicze w Jacni oraz o naprawę drogi w Potoczku Zagóra. 

Zabierając głos radny Jan Kawałko - prosił o żużel na naprawę drogi w Rachodoszczach 
oraz uzupełnienie ubytków asfaltu w drodze Rachodoszcze - Feliksówka. 

Zabierając głos radny Piotr Czarnecki - prosił o naprawę drogi na terenie osiedla w 
kierunku posesji radnego oraz naprawę drogi do cmentarza parafialnego w Bondyrzu. 
Omawiając sprawę uszkodzonego oświetlenia ulicznego odniósł się krytycznie w stosunku 
do pracowników Zakładu Energetycznego w Krasnobrodzie którzy podczas przecinki 
gałęzi drzew odmówili sprawdzenia żarówki oraz dopływu energii do lampy ulicznej. 

Zabierając głos radna Bożena Skiba - prosiła o naprawę wszystkich dróg w Szewni Górnej 
oraz o wykonanie chodnika i oświetlenia ulicznego. 

Zabierając głos radny Janusz Galant - prosił o naprawę wszystkich dróg w Suchowoli, a 
szczególnie drogi na tzw. „Zastaw". 

Zabierając głos radny Jan Teterycz - prosił o naprawę dróg dojazdowych do pól. 

Zabierając głos radny Ryszard Krawczyk - prosił o przywrócenie przejezdności dogi 
Jacnia - Bródki. 

Zabierając głos radny Janusz Kowalczuk - prosił o naprawę drogi w Trzepiecinach oraz 
drogi asfaltowej od „Groszka" w kierunku pana Trusza. 

Przewodniczący - odczytał pisma; 

* Urzędu Skarbowego w Zamościu z dnia 29 lutego 2012r, AP/412-14/12 dotyczące 
składanych oświadczeń majątkowych. 
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* Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli z dnia 28 lutego 2012r 
dotyczące preferowania osoby konkurencyjnej do LODR w Końskowoli w zakresie 

organizacji szkoleń przez Biuro Poselskie Posła Sławomira Zawiślaka. 
* „PROFESIONAL" Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Adamów 8D/1, 22-442 Adamów z dnia 1 marca 2012r. w sprawie 
ujęcia w planach inwestycyjnych na 2012 rok wykonania oświetlenia przy drodze 
gminnej na odcinku od drogi wojewódzkiej do zakładu. 

* Mieszkańców wsi Jacnia z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie pozostawienia szkoły w 
Jacni. 

Wiceprzewodniczący pan Witold Romaszko - odczytał pisma; 

* Rodziców dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Bondyrzu imieniem Wiktora i 
Waleni Jeżo, żołnierzy Armii Krajowej i mieszkańców wsi z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie 
ponownego rozpatrzenia zamiaru likwidacji szkoły. 

* Mieszkańców Bliżowa z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie głosowania przeciwko 
likwidacji Szkoły Filialnej w Bliżowie. 

* Rodziców i mieszkańców wsi Bondzyrz, Trzepieciny i Guciów z dnia 1 marca 2012r. w 
sprawie nie wyrażenia zgody na likwidację Szkoły Podstawowej w Bondyrzu. 

Wójt udzielił odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania. 

Dla radnego Dariusza Sołtysa - droga w kierunku tartaku w Jacni jest obecnie 
w najgorszym stanie, dlatego też należy podjąć działania aby ją naprawić. 

Dla radnego Piotra Czarneckiego - linię energetyczną dzierżawimy od Zakładu 
Energetycznego, wielokrotnie podejmowaliśmy działania w zakresie oświetlenia 
ulicznego w Bondyrzu. 
Odnośnie drogi do cmentarza, przedstawił zakres prac jakie gmina wykonała w związku z 
budową tej drogi. 
Dla radnej Bożena Skiba - nie ma możliwości budowy chodnika. 
Dla radnych którzy zgłosili potrzebę naprawy dróg, koparka jest sprawna i będzie w 
miarę możliwości wykonywała naprawę dróg. Podejmowane są działania o nieodpłatne 
wypożyczenie równiarki od Starostwa Powiatowego. 

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

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

Ad.7. W dyskusji nad zamiarem likwidacji Szkoły Filialnej w Bliżowie oraz Szkoły 
Podstawowej w Bondyrzu głos zabierali; 

Zabierając głos pani Halina Materna - mówiła, między innymi, że w Bliżowie w szkole 
jest 13 dzieci. W Bliżowie nie ma wodociągu, gazociągu, Internetu, zasięgu telefonii 
komórkowej, zbiornika wody dla celów przeciwpożarowych oraz, że Gmina w Bliżowie 
nie inwestuje. Prosiła o pozostawienie szkoły w Bliżowie. 

Zabierając głos radny Piotr Czarnecki prosił o pozostawienie 3 klas w Szkole Podstawowej 
w Bondyrzu. 
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Zabierając głos pan Wójt - wyjaśnił, że był wykonawca, który chciał wybudować stację 
telefonii komórkowej, która swym zasięgiem objęła by cały teren gminy, ale ze względu na 
protesty mieszkańców zrezygnował z wykonania tej inwestycji. 
Odnośnie jednostki OSP wyjaśnił, że jednostka cieszy się uznaniem. Dla OSP zakupiono 
samochód strażacki, nową motopompę za 30 tys. zł., druhów wyposażono w mundury. 
Zbiornik wodny zlokalizowany jest na terenie prywatnym. 
Odnośnie wodociągu - poinformował, że trzeba by było przebudować sieć wodociągową 
w Adamowie. Inwestycja może być ujęta do realizacji w planie perspektywicznym. 
Gmina co roku dofinansowuje do położenia asfaltu na drodze powiatowej Adamów-
Bliżów. 

Pan Sekretarz Gminy przedstawił projekt uchwały, 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 11, przeciw 2, wstrzymało się -. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 5). 

Ad.8. Pan Sekretarz Gminy przedstawił projekt uchwały. 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 13, przeciw -, wstrzymało się -. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 6). 

Ad.9. Pani Anna Barańska - prosiła o pozostawienie w Szkole Podstawowej w Bondyrz na jeden 
rok VI klas, a po roku przekształcenie w I - III klas. 

Pan Sekretarz Gminy przedstawił projekt uchwały. 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 10, przeciw 3, wstrzymało się -. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 7). 

Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach / przerwa 1030 - 1040/. 
Po przerwie. 

Ad. 10. Pani Skarbnik omówiła i przedstawiła projekt uchwały. 

„za" przyjęciem uchwały głosowało 11. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 8). 

Ad.l 1. Pani Skarbnik omówiła i przedstawiła projekt uchwały. 

„za" przyjęciem uchwały głosowało 11. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 9). 

Ad.12. Pani Skarbnik omówiła i przedstawiła projekt uchwały 
„za" przyjęciem uchwały głosowało -, przeciw 11. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwały nie podjęto. 

Ad. 13. Pani Skarbnik omówiła i przedstawiła projekt uchwały 

„za" przyjęciem uchwały głosowało 11. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 10) 
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Ad. 14. Pan Wójt i pan Stanisław Hejzner omówili projekty uchwały. 
Pan Wójt zwrócił się z wnioskiem o ujęcie do zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów działki pani Wandy Teterycz zam. 
Szewnia Górna. Gmina uważa, że działka jest budowlana, ale ze względu na to, że 
Starostwo Powiatowe w Zamościu interpretuje, iż działka ta nie jest budowlaną, 
proponuje się podjęcie oddzielnej uchwały o zmianie planu zagospodarowania 
przestrzennego. 
Przewodniczący zgłoszony wniosek poddał pod głosowanie. 
Za przyjęciem wniosku głosowało 11. 
Przewodniczący stwierdził, że wniosek został przyjęty. 

Wójt prosił radnych o sprawdzenie, czy działki zgłoszone podczas zebrań wiejskich zostały 
ujęte w projekcie uchwały. 

Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach / przerwa 1100 - 1110/. 
Po przerwie. 

Pan Stanisław Hejzner przedstawił projekt uchwały, 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 11. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 11). 

Pan Wójt przedstawił projekt uchwały, 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 11. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 12). 

Ad. 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

Dla radnych zgłaszających potrzeby remontu dróg - trwają prace remontowe. Zakupimy 
dwa samochody tłucznia drobnego z przeznaczeniem na remont dróg. 

Pan Wójt zwrócił się do rady o wyrażenie stanowiska w sprawie przyjęcia od Starosty 
Zamojskiego budynku Ośrodka Zdrowia w Suchowoli. 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednomyślnie (za 1 l)wyraziła zgodę na wystąpienie 
o przyjęcie od Starosty Zamojskiego budynku Ośrodka Zdrowia w Suchowoli. 

Pan Wójt zwrócił się do rady o wyrażenie stanowiska w sprawie wykonania oświetlenia 
przy drodze gminnej na odcinku od drogi wojewódzkiej do zakładu przetwórni w 
Adamowie. 
Rada Gminy wyraziła zgodę na ujęcie tego zadania w planie budżetu na rok 2013r. 
Pan Wójt - poinformował, że w roku bieżącym wymieniony zostanie dach na budynku 
remizy w Bożej Woli 

Ad. 16. Pan Janusz Kowalczuk - Przewodniczący Rady Gminy Adamów zamknął obrady 
XVII sesji VI kadencji Rady Gminy Adamów. 

Protokółował 
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