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

odbytej w dniu 27 kwietnia 2012 r. 

XVIII sesję VI kadencji Rady Gminy Adamów odbyto w sali narad Urzędu Gminy Adamów. 
Sesję rozpoczęto o godz. 900, a zakończono o godz.1050. 
Janusz Kowalczuk - przewodniczący obrad. 
Jan Cios - protokolant. 

Radni obecni: 
1. Pan Piotr Czarnecki 8. 
2. Pan Janusz Galant 9. 
3. Pan Jan Henryk Kawałko 10. 
4. Pan Janusz Kowalczuk 11. 
5. Pan Jerzy Stanisław Koza 12. 
6. Pan Ryszard Krawczyk 13. 
7. Pan Tomasz Marek Michałuszko 
Lista obecności (Zał. Prot. Nr 1). 

Radni nieobecni nieusprawiedliwieni: 

1. Pan Czesław Marian Skrzyński 
2. 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. Pan Piotr Szmidt - Dyrektor Zespołu Szkół w Suchowoli 
6. Pani Elżbieta Kuźma - Dyrektor Zespołu Szkół w Szewni Górnej 
7. Sołtysi 
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 udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy celowej na remont 
odcinka jednostronnego chodnika w m. Suchowola przy drodze powiatowej Nr 3254L 

Adamów- Suchowola 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej w 
postaci dotacji celowej na remont odcinka drogi powiatowej Nr 2255 L Szewnia Górna -
Wólka Wieprzecka 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

Pan Bogdan Józef Nowaczyk 
Pan Dariusz Jacek Radliński 
Pan Witold Romaszko 
Pani Bożena Ela Skiba 
Pan Dariusz Kazimierz Sołtys 
Pan Piotr Zawiślak. 
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9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej w 
postaci dotacji celowej na remont odcinka drogi powiatowej Nr 3253 L Adamów - Bliżów 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

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

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

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów 
prowadzonych przez Gminę Adamów oraz określenie granic ich obwodów 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych przy szkołach 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Adamów 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

15. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamowie za 201 lr. 
- dyskusja 

16. Ocena zasobów pomocy społecznej 
- dyskusja 

17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania 
18. Zamknięcie obrad sesji. 

Przebieg sesji: 

Ad.l. Otwarcia XVIII 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 oraz zmianę kolejności punktów 
proponowanego porządku; 
a/ Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej 

b/ zmianę proponowanego porządku obrad tj. pkt. 13 rozpatrzyć w pkt. 7 porządku obrad; 
„Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy celowej na 
remont odcinka jednostronnego chodnika w m. Suchowola przy drodze powiatowej 
Nr 3254L Adamów- Suchowola" 
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Radny Witold Romaszko - zgłosił wniosek o ujęcie w porządku obrad tematu: 
„Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej 
w postaci dotacji celowej w wysokości 10 tys. zł. na remont odcinka drogi powiatowej 
Nr 2255L Szewia Dolna - Wólka Wieprzecka" 
Proponował przeniesienie środków w wysokości 10 tys. zł. z planowanej budowy drogi w 
Koloni Potoczek. 

Na obrady sesji przybył radny Dariusz Sołtys. 

Pan Józef Nizio sołtys wsi Potoczek - przypomniał, że w planie na rok 2012 
przewidywano budowę drogi w Kol. Potoczek oraz budowę chodnika w miejscowości 
Potoczek. 
Wójt wyjaśnił, że zadania ujęte w wieloletnim planie, rada może zmienić, dopasować do 
aktualnych potrzeb i możliwości pozyskania środków. Na zebraniu w Potoczku mówiono, 
że chodnik niepotrzebny. 

Przewodniczący zgłoszony wniosek Wójta poddał pod głosowanie, 
„za" przyjęciem wniosku głosowało 12, przeciw -, wstrzymało się 1. 
Przewodniczący stwierdził, że wniosek został przyjęty. 

Przewodniczący zgłoszony wniosek radnego Witolda Romaszko poddał pod głosowanie, 
„za" przyjęciem wniosku głosowało 9, przeciw 4,wstrzymało się-. 

Przewodniczący stwierdził, że wniosek został przyjęty. 

Radny Tomasz Michałuszko - zgłosił wniosek o ujęcie w porządku obrad tematu: 
„Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej 
w postaci dotacji celowej w wysokości 15 tys. zł na remont odcinka drogi powiatowej Nr 
3253L Adamów - Bliżów". 

Przewodniczący zgłoszony wniosek radnego Tomasza Michałuszko poddał pod 
głosowanie, „za" przyjęciem wniosku głosowało 11, przeciw -, wstrzymało się 2. 
Przewodniczący stwierdził, że wniosek został przyjęty. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie zmieniony i rozszerzony porządek obrad sesji: 

„za" przyjęciem porządku obrad głosowało 13, przeciw wstrzymało się 
Przewodniczący stwierdził, że rada gminy przyjęła porządek obrad XVIII sesji VI kadencji. 

Ad.3. Przewodniczący rady - poinformował, że protokół z poprzedniej sesji włożono przed sesją 
na sali obrad i jest wglądu. 

Zapytał radnych, czy protokół Nr XVII z dnia 30 marca 2012r. przyjmujemy przez 
odczytanie, czy bez odczytania? 

„za" przyjęciem protokółu bez odczytania głosowało 13. 
Przewodniczący stwierdził, że protokół z XVII sesji Rady Gminy Adamów z dnia 
30 marca 2012 r. został przyjęty bez odczytania. 
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Ad.4.Interpelacje i zapytania. 

Zabierając głos radny Piotr Czarnecki - prosił o wyrównanie drogi na terenie osiedla w 
kierunku posesji radnego z uwagi na to, że droga nie przejezdna ze względu na głębokie 
nierówności. 

Zabierając głos radny Janusz Galant - prosił o remont drogi w Suchowoli. 
Zabierając głos radny Janusz Kowalczuk - podziękował Wójtowi i pracownikom za 
remont drogi w kierunku posesji pana Czuka. 

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. Pan Wójt udzielił wyjaśnienia do projektu uchwały. 
Pan Sekretarz przedstawił projekt uchwały 

„za" przyjęciem uchwały głosowało 13, przeciw -, wstrzymało się -. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 5). 

Ad.8. W dyskusji głos zabierali; 
Radny Witold Romaszko - proponował przeniesienie środków w wysokości 10 tys. zł. 
z planowanej budowy drogi w Koloni Potoczek na remont odcinka drogi powiatowej w 
Szewni Dolnej. Mówił, że przedsiębiorstwo Beta produkujące mydło w Szewni Dolnej 
dołoży 5 tys. zł do remontu drogi w Szewni Dolnej. 
Pan Wójt wyjaśnił, ze nie można zabierać pieniędzy z budowy drogi w Kol. Potoczek, 
ponieważ nie będziemy wstanie wykonać 200 mb. tej drogi. 
Pani Elżbieta Kuźma - Dyrektor Zespołu Szkół w Szewni Górnej prosiła o kostkę i 
naprawę drogi dojazdowej do Zespołu Szkół w Szewni Górnej, uzasadniając prośbę 
mówiła, że ostatnio autobus dowożący dzieci uszkodził miskę olejowa silnika, a oddanie 
do użytku sali gimnastycznej spowoduje zwiększenie ruchu pojazdów na tym odcinku 
drogi. 
Wójt zaproponował, aby szkoła zakupiła kostkę, a gmina j ą ułoży. 

Pan Wójt - poinformował, że dochodzą nowe zadania do realizacji, które nie są ujęte w 
planie budżetu na rok 2012 między innymi wymiana dachu na remizie w Bożej Woli, 
ułożenie z kostki wjazdu do straży w Suchowoli, zakup zestawu hydraulicznego do 
rozpychania samochodów wypadkach, odprawy dla nauczycieli likwidowanych szkół. 
Ministerstwo zmniejszyło dotacje na szkoły. Poniesiono koszty związane z naprawą silnika 
w samochodzie pożarniczym w Potoczku. 

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

Ad.9. Przewodniczący rady przedstawił projekt uchwały. 
„za" przyjęciem uchwały głosowało -, przeciw 7, wstrzymało się 5. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta. 
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Ad. 10. Pani Skarbnik omówiła i przedstawiła projekt uchwały. 

„za" przyjęciem uchwały głosowało 13. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 6). 

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

„za" przyjęciem uchwały głosowało 13. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 7). 

Ad. 12. Pan Sekretarz Gminy omówił i przedstawił projekt uchwały. 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 13, przeciw -, wstrzymało się -. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 8). 

Ad.13. Pan Wójt omówił projekt uchwały. 
Pan Sekretarz Gminy przedstawił projekt uchwały, 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 13, przeciw -, wstrzymało się -. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 9). 

Ad. 14. Pan Wójt omówił projekt uchwały. 
Pan Sekretarz Gminy przedstawił projekt uchwały, 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 12, przeciw -, wstrzymało się -. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 10). 

Ad. 15. Radni nie zgłosili zapytań, ani uwag do Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Adamowie za 201 lr. 

„za" przyjęciem sprawozdania głosowało 11, przeciw -, wstrzymało się -. 
Przewodniczący stwierdził, że sprawozdanie zostało przyjęte. 
(Zał. Prot. Nr 11) 

Ad. 16. Pani Danuta Jaworska - Kierownik GOPS w Adamowie mówiła Ocenę zasobów 
Pomocy społecznej. 

„za" przyjęciem oceny głosowało 11, przeciw -, wstrzymało się -. 
Przewodniczący stwierdził, że ocena zostało przyjęta. 
(Zał. Prot. Nr 12) 

Ad. 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

Wiceprzewodniczący pan Tomasz Michałuszko - odczytał stanowisko Rady 
Gminy Adamów w sprawie nie przyznania Telewizji Trwam miejsca na multipleksie 
cyfrowej telewizji naziemnej. 
Rada Gminy przyjęła stanowisko w sprawie nie przyznania Telewizji Trwam miejsca na 
multipleksie cyfrowej telewizji naziemnej, 
(zał. Prot. Nr 13) 
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Przewodniczący - odczytał pisma; 

* Marii Giergiel o dokonanie zamiany własnej części działki nr 83, 84 o pow. ok. 1.15 ha 
na grunt stanowiący własność gminy tj. działkę nr 85 o pow. l,27ha. 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie (za 13) pozytywnie zaopiniowała 
wniosek pani Marii Giergiel. 

* Andrzeja Jeżo syna Patronów Szkoły Podstawowej w Bondyrzu w sprawie utrzymania 
Szkoły w Bondyrzu. 

Wójt udzielił odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania. 

Dla radnego Piotra Czarneckiego - Gmina nie ma równiarki. Jeżeli uda się uzyskać 
równiarkę ze Starostwa Powiatowego, droga zostanie wyrównana. 

Dla radnego Janusza Galanta- drogi są naprawiane, spróbujemy naprawić również drogę 
zgłoszoną przez radnego. 

Pan Wójt zwrócił się do rady o wyrażenie stanowiska w sprawie na dokonanie wpisu 
hipotecznego w księdze wieczystej dłużników - dotyczy zaległości podatkowych 
rolników. 
Po dyskusji, przewodniczący poddał prośbę Wójta pod głosowanie. 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie (za 13)wyraziła zgodę na 
dokonywanie wpisu hipotecznego w księdze wieczystej dłużników - rolników. 

Wójt przedstawił pismo w sprawie wydzierżawienia byłej bazy Kółka Rolniczego w 
Suchowoli na terenie której składane by były domy. Zwrócił się do radnych z terenu 
Suchowoli o wyrażenie stanowiska w tej sprawie. 
W związku z tym, że od 2 maja br. będzie 8 pracowników na pracach interwencyjnych, 
zwrócił się do radnych o przedstawienie potrzeb w zakresie np. usunięcia z dróg drzew i 
zarośli. 

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

Protokółował 
/ 
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