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

odbytej w dniu 19 października 2012 r. 

XXIII sesję VI kadencji Rady Gminy Adamów odbyto w sali narad Urzędu Gminy Adamów. 
Sesję rozpoczęto o godz. 900, a zakończono o godz. 1205. 
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 Dariusz Kazimierz Sołtys 
13. Pan Piotr Zawiślak. 
14. Pan Jan Krzysztof Teterycz. 

Radni nieobecni nieusprawiedliwieni: 

1. Pan Czesław Marian Skrzyński. 

1. Pan Dariusz Szykuła 
2. Pani Ewelina Droździel 
3. Pan Marek Barcicki 
4. Pani Elżbieta Kuźma 
5. Pan Piotr Szmidt 
6. Pani Teresa Turczyn 
7. Sołtysi. 
Lista obecności (Zał. Prot. Nr 2) 

Oprócz radnych w sesji udział wzięli: 

-Wójt 
Szykuła - Skarbnik Gminy 

- Radca prawny 
- Dyrektor Zespołu Szkół w Szewni Górnej 
- Dyrektor Zespołu Szkół w Suchowoli 
- Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej 

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 podziału Gminy Adamów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich 
granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pana Piotra Sendłaka na działania Wójta 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 
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9. Powołanie Zespołu ds. zbadania skargi na działalność Dyrektora jednostki organizacyjnej Gminy 
- dyskusja 

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

Przebieg sesji: 

Ad.l. Otwarcia XXIII 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 14, 
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? 
Wójt - zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad tematów; 

a/ Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej 

b/ Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2012 

Przewodniczący zgłoszony wniosek Wójta poddał pod głosowanie, 
„za" przyjęciem wniosku głosowało 14, przeciw -, wstrzymało się -. 
Przewodniczący stwierdził, że wniosek został przyjęty. 

W sprawie porządku obrad z radnych nikt nie zabierał głosu. 

„za" przyjęciem porządku obrad głosowało 14, przeciw -, wstrzymało się -. 

Przewodniczący stwierdził, że rada gminy przyjęła porządek obrad XXIII sesji VI kadencji. 

Ad.3. Przewodniczący rady - poinformował, że protokół z poprzedniej sesji tradycyjnie 
wyłożono przed sesją na sali obrad i jest do wglądu. 
Zapytał radnych, czy protokół przyjmujemy przez odczytanie, czy bez odczytania? 
„za" przyjęciem protokółu bez odczytania głosowało 14. 

Przewodniczący stwierdził, że protokół z XXII sesji Rady Gminy Adamów z dnia 
26 września 2012 r. został przyjęty bez odczytania. 

Ad.4. Interpelacje i zapytania. 

Zabierając głos radny Piotr Czarnecki - prosił o naprawę oświetlenia ulicznego w 
Bondyrzu na odcinku Kaczurki - Guciów. 
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Zabierając głos radny Jan Kawałko - prosił o uporządkowanie terenu wokół pomnika i 
przywrócenie czytelności napisów na pomniku w Rachodoszczach oraz o zabranie 
pozostałej ziemi z pobocza drogi Rachodoszcze - Feliksówka. 

Zabierając głos radny Dariusz Sołtys - prosił o podjęcie działania w celu naprawy i 
przywrócenia przejezdności drogi w kierunku Bródek. 

Zabierając głos radny Tomasz Michałuszko - prosił o koparkę w celu wyrównania ziemi 
przy boisku sportowym w Adamowie. 

Radny Jan Teterycz - przewodniczący Klubu Radnych nasza Gmina zwrócił się do 
przewodniczącego o przyjęcia pisma Klubu Radny Nasza Gmina dotyczącego 
proponowanego podziału mandatów w Gminie Adamów przez klub radnych Nasza Gmina. 
Przewodniczący odmówił przyjęcia pisma, proponując przewodniczącemu klubu aby 
pismo zarejestrował w dzienniku korespondencyjnym, ponieważ wszystkie pisma rejestruje 
się w dzienniku. Pan Jan Teterycz mówił, że przewodniczący rady zobowiązany jest do 
przyjęcia pisma w trakcie sesji sporządzonego nawet na kolanie. 
Przewodniczący klubu poinformował, że zarejestrował pismo w dzienniku korespondencji 
i przedłożył przewodniczącemu rady. Przewodniczący rady przyjął przedłożone pismo. 
Przewodniczący klubu prosił o odnotowanie tego zdarzenia w protokóle sesji. 
Radny Janusz Kowalczuk - podziękował Wójtowi za koparkę, którą bardzo dobrze 
wykonano naprawę dróg. 

Przewodniczący obrad odczytał pisma; 

* Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Adamowie w sprawie użyczenia w 
budynku Strażnicy OSP w Potoczku dodatkowego lokalu o pow. użytkowej 47 m2 na rzecz 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Adamowie. 

* Pracowników obsługi Zespołu Szkół w Szewni Górnej i Zespołu Szkół w Suchowoli o 
nie wliczanie stażowego do najniższej krajowej pensji. 

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) 

Radny Bogdan Nowaczyk wyszedł z obrad sesji. 

Ad.7. Pan Tomasz Michałuszko Wiceprzewodniczący - odczytał pismo z dnia 19 października 
2012 r. Jana Teterycz Przewodniczącego Klubu Radny Nasza Gmina dotyczącego 
proponowanego przez klub radnych Nasza Gmina podziału mandatów w Gminie 
Adamów. 

Zabierając głos Wójt przypomniał, że temat podziału gminy na okręgi omawiany jest na 
kolejnej sesji. Podtrzymał swój wniosek - projekt uchwały w sprawie podziału gminy na 
okręgi wyborcze, który został przesłany radnym wraz z zawiadomieniem na dzisiejszą 
sesję, jednocześnie ponownie przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. Wyjaśnił, że 
przedłożony materiał przed sesją należy potraktować jako materiał informacyjny 
obrazujący prace na projektem podziału gminy na okręgi wyborcze. 
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Zabierając głos radny Jan Kawałko wyraził sprzeciw podziałowi miejscowości 
Rachodoszcze i połączenie jej z okręgiem Boża Woła i okręgiem Feliksówka. Dodał, że 
miejscowości Rachodoszcze nie powinno zabierać się mandatu. 
Zabierając głos radny Jan Teterycz proponował połączenie Koloni Potoczek z Szewnią 
Górną. 

Pan Wójt przedstawił projekt uchwały. 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 7, przeciw 5, wstrzymało się 1 . 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 5) 

Ad.8.Pani Bożena Skiba przewodnicząca Zespołu do spraw zbadania skargi na działania 
Wójta odczytała; 
* Skargę pana Piotra Sendłaka z dnia 21 sierpnia 2012 roku na działania Wójta, 
* Protokół z posiedzenia Zespołu ds. zbadania skargi na działania Wójta odbytego w dniu 
10 października 2012r, 

W dyskusji głos zabierali; Wójt, Marek Barcicki, Jan Teterycz, Piotr Czarnecki, Janusz 
Galant. 

Pani Bożena Skiba przedstawiła projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Piotra 
Sendłaka na działania Wójta. 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 10, przeciw -, wstrzymało się 3. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 6). 

Ad.9.Radny Jan Teterycz prosił o wykonanie map geodezyjnych na nie objętą część Suchowoli. 
Pan Radca prawny udzielił wyjaśnienia natury prawnej w zakresie złożonej skargi. 
Na obrady sesji powrócił radny Bogdan Nowaczyk. 
Pan Tomasz Michałuszko wiceprzewodniczący rady - odczytał skargę z dnia 
1 października 2012 r. pani Iwony Teterycz na Dyrektora Zespołu Szkół w Szewni Górnej 

Przewodniczący zaproponował powołanie 3 osobowego składu zespołu. 
Za powołaniem Zespołu do spraw zbadania skargi na działalność Dyrektora jednostki 
organizacyjnej Gmin głosowało 14. 
Przewodniczący stwierdził, że Zespół do spraw zbadania skargi na działalność Dyrektora 
jednostki organizacyjnej Gmin składał się będzie 3 osób. 
Do składu zespołu radny Jan Teterycz zgłosił Bożenę Skiba, Witolda Romaszko oraz 
Ryszarda Krawczyka. 
Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na pracę w Zespole do spraw zbadania skargi na 
działalność Dyrektora jednostki organizacyjnej Gmin. 

Za powołaniem Zespołu do spraw zbadania skargi na działalność Dyrektora jednostki 
organizacyjnej Gmin w składzie; Bożena Skiba, Witold Romaszko oraz Ryszard Krawczyk 
głosowało 13, przeciw -, wstrzymało się 1, 
Przewodniczący stwierdził, że Zespół do spraw zbadania skargi na działalność Dyrektora 
jednostki organizacyjnej Gmin został powołany. 

Ad. 10. Pani Skarbnik omówiła oraz przedstawiła projekt uchwały, 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 14. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 7). 

4 



Tf 

Ad.l 1. Pani Skarbnik omówiła oraz przedstawiła projekt uchwały, 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 14. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 8). 

Ad. 12.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

Wójt udzielił odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania. 

Dla radnego Piotra Czarneckiego - usterki i awarie należy zgłaszać bezpośrednio do 
Zakład Energetyczny, zgłoszona awaria zostanie przekazana do Zakładu Energetycznego. 
Dla radnego Jana Kawałko - problemu tego nikt nie zgłaszał, spróbujemy 
wygospodarować nie wielkie środki. Ziemia z pobocza zostanie usunięta. 
Dla radnego Dariusza Sołtysa - w tym roku drogi do Bródek nie da się zrobić, koparka 
porówna drogę. 
Dla radnego Tomasza Michałuszko - koparka wykona pracę należy tylko sprecyzować 
termin wykonania pracy. 

Odnosząc się do pisma Gminnej Biblioteki Publicznej w Adamowie w sprawie użyczenia 
w budynku Strażnicy OSP w Potoczku dodatkowego lokalu o pow. użytkowej 47 m2 na 
rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Adamowie. 
Wyjaśnił, że użyczenie tego pomieszczenia należy uzgodnić z Ochotnicza Strażą Pożarną 
w Potoczku. 
Przewodniczący zarządził głosowanie zapytał kto jest za propozycją Wójta, za 
propozycja Wójta głosowało 14. 
Przewodniczący stwierdził, że propozycja została przyjęta. 

W dyskusja nad pismami pracowników obsługi Zespołu Szkół w Szewni Górnej i 
Zespołu Szkól w Suchowoli w sprawie wyłączenia dodatku stażowego poza płacę 
minimalną pracownikom obsługi głos zabierali; Wójt, Skarbnik Gminy, Jan Teterycz, 
Bożena Skiba, Dariusz Sołtys, Piotr Zawiślak, Jan Kawałko, Dyrektorzy Zespołu Szkół w 
Szewni Górnej i Suchowoli. 
Radny Dariusz Sołtys zgłosił wniosek w sprawie wyłączenia dodatku stażowego poza 
płacę minimalną pracownikom obsługi. 
Przewodniczący zgłoszony wniosek Dariusza Sołtysa poddał pod głosowanie. 
Za wyłączeniem dodatku stażowego poza płacę minimalną pracownikom obsługi 
głosowało 14. 
Przewodniczący stwierdził, że wniosek został przyjęły. 

Wójt w imieniu pracowników urzędu zwrócił się z prośbą o przyznanie znaczącej 
podwyżki wynagrodzenia. W projekcie budżetu planuje się tylko 5% podwyżkę 
wynagrodzenia. W porównaniu do wynagrodzenia do nauczycieli, pracownicy urzędu z 
wyższym wykształceniem zarabiają o połowę mniej od nauczycieli. 
W dyskusji głos zabierali między; Wójt, Skarbnik Gminy, Skiba Bożena, Jan Kawałko, 
Janusz Kowalczuk, Dariusz Sołtys, Jan Teterycz, Janusz Kowalczuk. 
Radni Bożena Skiba i Jan Teterycz - zgłosili wniosek o podwyższenie o 5% środków na 
wynagrodzenie. 
Za przyjęciem wniosku radnych Bożeny Skiby i Jana Teterycz głosowało 11, przeciw -, 
wstrzymało się 3. 

Wójt przedstawił ofertę firmy produkującej prąd, która jest zainteresowana 
wydzierżawienie gruntu od rolników na którym będą zainstalowane kolektory słoneczne. 
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Wójt poinformował, że jest firma która podjęła kroki w celu utworzenia gminnego 
zakładu budżetowego pod nazwą Centrum Integracji Społecznej - pomagającej osobom 
bezrobotnym, niepełnosprawnym, inwalidom. 
Przewodniczący zarządził głosowanie zapytał kto jest za przystąpieniem do Centrum 
Integracji Społecznej, za przystąpieniem głosowało 14. 
Przewodniczący stwierdził, że rada gminy wraziła zgodę na przystąpienie do Centrum 
Integracji Społecznej. 

Ad. 13. Pan Janusz Kowalczuk - Przewodniczący Rady Gminy Adamów zamknął obrady XXIII 
sesji VI kadencji Rady Gminy Adamów. 
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