
Protokół Nr XXIII/2017 
z XXIII sesji VII kadencji Rady Gminy Adamów 

odbytej w dniu 21 listopada 2017r. 

XXIII sesję VII kadencji Rady Gminy Adamów odbyto w sali narad Urzędu Gminy Adamów. 
Sesję rozpoczęto o godz. 900, a zakończono o godz. 10os. 
Bożena Skiba - przewodnicząca obrad. 
Jan Cios - protokólant. 

Radni obecni: 

1. Pan Grela Krzysztof Dariusz 
2. Pan Kawałko Jan Henryk 
3. Pan Kierepka Henryk 
4. Pan Koza Jerzy Stanisław 
5. Pan Krawczyk Ryszard 
6. Pan Krupa Robert 

7. Pan Lewusz Mirosław Paweł 
8. Pan Michałuszko Tomasz Marek 
9. Pan Powroźnik Piotr Artur 
10. Pani Skiba Bożena Ela 
11. Pan Sołtys Dariusz Kazimierz 
12. Pan Wiśniewski Andrzej 

Lista obecności (Zał. Prot. Nr 1). 
Radni nieobecni: 

1. Pan Kuryło Jacek Marian 
2. Pan Skrzyński Czesław Marian 
3. Pan Słota Paweł Kamil 

Oprócz radnych w sesji udział wzięli: 

1. Pan Dariusz Szykuła -Wójt 
2. Pan Piotr Szmidt - Sekretarz Gminy 
3. Pani Ewelina Droździel - Szykuła - Skarbnik Gminy 
4. Pan Marek Barcicki - Radca prawny 
5. Pani Maria Sak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Suchowoli 
6. Pani Elżbieta Kuźma - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szewni Górnej 
7. Pani Danuta Jaworska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
8. Pani Maria Łapińska - Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Jacni 
9. Sołtysi 
10. Mieszkańcy Gminy 
Lista obecności osób zaproszonych (Zał. Prot. Nr 2). 

Porządek sesji: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum 
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 zmian w wieloletniej prognozie finansowej 

- dyskusja 
-podjęcie uchwały 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2017 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 



9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia 
podatku rolnego na 2018rok 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej 
do obliczenia podatku leśnego na 2018 rok 
- dyskusja 
-podjęcie uchwały 

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

12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku leśnego 
- dyskusja 
-podjęcie uchwały 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości 
na terenie gminy Adamów 
- dyskusja 
-podjęcie uchwały 

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

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

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

18. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i odprowadzanie ścieków 
- dyskusja 
-podjęcie uchwały 

19. Podjęcie uchwały w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla 
nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków 
i sposobu ich przyznawania 
-dyskusja 
- podjęcie uchwały 

20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Adamów 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2018 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 
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21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Gminy Adamów 
-dyskusja 
- podjęcie uchwały 

22. Rozpatrzenie pism 
23. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania 
24. Zamknięcie obrad sesji. 

Przebieg sesji: 

Ad. 1. Otwarcia XXIII sesji VII kadencji Rady Gminy Adamów dokonała Pani Bożena Skiba 
Przewodnicząca Rady Gminy Adamów. 

Na podstawie listy obecności stwierdziła, że na stan 15 radnych obecnych jest 12, co stanowi 
quorum do prawomocności obrad. 
Powitała osoby zaproszone i uczestniczące w sesji. 

Ad.2. Pani Przewodnicząca - poinformowała, że radni projekt porządku obrad otrzymali wraz 
z zawiadomieniem. 

Zapytała czy w sprawie porządku obrad ktoś chce zabrać głos? 
W sprawie porządku obrad nikt nie zabierał głosu. 
Za uchwaleniem porządku obrad głosowało 12. 
Przewodnicząca stwierdziła, że rada gminy uchwaliła porządek obrad XXIII sesji 
VII kadencji. 

Ad.3. Przewodnicząca rady - poinformowała, że protokół z poprzedniej sesji był do publicznego 
wglądu w siedzibie Urzędu Gminy oraz wyłożono przed sesją na sali obrad. 

Przewodnicząca rady zapytała radnych, czy protokół przyjmujemy przez odczytanie, czy bez 
odczytania? 
Za przyjęciem protokółu bez odczytania głosowało 12, przeciw -, wstrzymało się -. 

Przewodnicząca stwierdziła, że protokół z XXII sesji Rady Gminy Adamów z dnia 
20 października 2017 r. został przyjęty bez odczytania. 

Ad.4. Interpelacje i zapytania 

Zabierając głos radny Jan Kawałko - w związku z zakończonym remontem drogi 
w miejscowości Rachodoszcze i Feliksówka podziękował Wójtowi Gminy i pracownikom 
za przygotowanie i złożenie wniosku, radnym, że jednogłośnie głosowali za remontem tej 
drogi, Wojewodzie i pracownikom za rozpatrzenie wniosku, firmie przeprowadzającej 
remont oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do remontu tej drogi. 
Prosił w imieniu własnym i radnego z Feliksówki, aby odpowiednio oznakować drogę pod 
względem prędkości jaka na tej drodze powinna obowiązywać. 

Zabierając głos radny Piotr Powroźnik - zapytał o wysokość kosztu przyłącza wodociągu 
od linii głównej. 

Zabierając głos radny Krzysztof Grela - zgłosił interpelację; 
W nawiązaniu do mojej poprzedniej interpelacji z dnia 20 października 2017 roku w sprawie 
remontu drogi gminnej na działce nr 601/1 w Adamowie oraz otrzymanej odpowiedzi z dnia 
9 listopada 2017 roku, 
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w której poinformowano mnie, że Uiząd Gminy nie posiada dokumentacji odnośnie remontu 
drogi dokonanej przy współudziale ponownie zwracam się o udzielenie 
informacji, jakie czynności w tej sprawie podjął Wójt Gminy Adamów. 
W oparciu paragraf 32 ust.6 Statutu Gminy Adamów proszę również o odpowiedź na piśmie. 

Pan Tomasz Michałuszko Wiceprzewodniczący odczytał; 

* wniosek radnego Jana Kawałko zam. Rachodoszcze w sprawie podjęcia współpracy ze 
Starostwem Powiatowym w Zamościu w celu poprawy nawierzchni odcinka drogi 
powiatowej nr 3258L Rachodoszcze - Majdan Ruszowski Reforma 
* pismo w sprawie usunięcia naruszenia, tj. zapisu z 
dnia 14 listopada 2003 roku Uchwałą Rady Gminy Adamów Nr/73/03 w sprawie 
zagospodarowania przestrzennego. 

Pani przewodnicząca odczytała; 

* pismo Ministra Cyfryzacji z dnia 05 listopada 2017r DT-WIT.43.19.2017 w sprawie 
inwestowania w infrastrukturę telekomunikacyjną oraz apel o zaprzestanie traktowania 
podatków i opłat lokalnych, związanych z infrastrukturą telekomunikacyjną w tym 
budowaną z udziałem dofinansowania ze środków działania 1.1 PO PC, jako źródła 
doraźnego podreperowania budżetu samorządów. 

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

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

Ad.7. Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały oraz przekazała radnym dodatkowe materiały 
wynikające ze zmiany nazewnictwa przedsięwzięć. Przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 12. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 5) 

Ad.8. Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 12. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 6) 

Ad.9. Zabierając głos pani Agata Malicka udzieliła wyjaśnienia do projektu uchwały, 
poinformowała, że organ podatkowy proponuje, obniżenie średniej ceny skupu żyta 
ustaloną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z kwoty 52,49 zł za 1 dt 
do kwoty 38.00 zł za ldt, mającą zastosowanie przy obliczeniu podatku rolnego na 2018 r. 
na obszarze gminy Adamów, czyli pozostawienie stawki w wysokości obowiązującej 
w2017r. 
Przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 12. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 7) 
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Ad. 10. Pani Agata Malicka- udzieliła wyjaśnienia do projektu uchwały, poformowała, że organ 
podatkowy proponuje nie podejmowanie uchwały. 
Przewodnicząca zapytała radnych, kto jest za nie podejmowaniem uchwały ?, 
Za nie podejmowaniem uchwały głosowało 12. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nie została podjęła. 

Ad.ll. Pani Agata Malicka udzieliła wyjaśnień do projektu uchwały, poinformowała, że proponuje 
się nie podejmowanie uchwały. 
Przewodnicząca zapytała radnych, kto jest za pozostawieniem uchwały? 
Za pozostawieniem uchwały głosowało 12. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nie została podjęta. 

Ad. 12. Pani Agata Malicka - udzieliła wyjaśnienia do projektu uchwały, poinformowała, że może 
pozostać uchwała obwiązująca. 
Przewodnicząca zapytała radnych, kto jest za pozostawieniem obowiązującej uchwały? 
Za pozostawieniem obowiązującej uchwały głosowałol2. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nie została podjęta. 

Ad. 13. Pani Agata Malicka - udzieliła wyjaśnienia oraz przedstawiła projekt uchwały. 
Przewodnicząca zapytała radnych, kto jest za niewprowadzaniem uchwały? 
Za niewprowadzaniem uchwały głosowało 12. 
Przewodnicząca stwierdziła, że rada nie wprowadza zmiany. 

Ad.14. Pani Agata Malicka - udzieliła wyjaśnienia do projekt uchwały, proponuje się 
pozostawienie obowiązującej uchwały. 
Przewodnicząca zapytała radnych, kto jest za pozostawieniem obowiązującej uchwały? 
Za pozostawieniem obecnie obowiązującej uchwały głosowało 12. 

Ad. 15. Pani Agata Malicka udzieliła wyjaśnienia, poinformowała, że nie ma konieczności 
podejmowania tej chwały. 
Przewodnicząca zapytała radnych, kto jest za pozostawieniem obowiązującej uchwały? 
Za pozostawieniem obecnie obowiązującej uchwały głosowało 12. 

Ad. 16. Pani Agata Malicka - udzieliła wyjaśnienia, poinformowała, że nie ma konieczności 
podejmowania tej chwały. 
Przewodnicząca zapytała radnych, kto jest za nie podejmowaniem uchwały? 
Za nie podejmowaniem uchwały głosowało 12. 

Ad. 17. Pani Aneta Zub - udzieliła wyjaśnienia, poinformowała, że nie ma konieczności 
podejmowania tej chwały. 
Radny Henryk Kierepka poinformował, że są sygnały od mieszkańców, że stawki od 
środków transportowych do produkcji rolnej w stosunku do innych gmin są zbyt wysokie. 
Pan radca wyjaśnił, że środki transportowe używane do produkcji rolnej są zwolnione 
z mocy ustawy. 
Przewodnicząca zapytała radnych, kto jest za pozostawieniem obecnie obowiązujących 
stawek? 
Za pozostawieniem obecnie obowiązujących stawek głosowało 12. 

Ad. 18. Pani Aneta Zub i pan radca udzielili wyjaśnienia do projektu uchwały, poinformowali, 
że uchwałę tą należy podjąć, ponieważ obowiązujące taryfy za zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę i odprowadzenie ścieków na rok 2017 mogą być przedłużone o kolejny rok. 

5/7 



Pani Aneta Zub przedstawiła projekt uchwały. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 12. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 8) 

Ad. 19. Pani Skarbnik - omówiła projekt uchwały. 
Pani przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 12. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 9) 

Ad. 20. Pani Anna Romaszko omówiła i przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 12. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 10) 

Ad.21. Pani przewodnicząca poinformowała, że projekt uchwały dotyczy nagrywania sesji. 

Radny Mirosław Lewusz - poinformował, że ostatnio rozmawiano, żeby dołączyć jeszcze 
nagrywanie wizji i przekazywanie obrad online. 

Radny Andrzej Wiśniewski - potrzymał swój wniosek i prosił aby go już teraz 
wprowadzić, a ewentualne zmiany 
W dyskusji głos zabierali; radni Krzysztof Grela i Andrzej Wiśniewski, radca, Wójt, 
Skarbnik Gminy. 
Po dyskusji pani przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 5, przeciw 6, wstrzymało się 1. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nie została przyjęta. 

Ad.21,22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania 

Wójt udzielił odpowiedzi na interpelację; 

Dla radnego Piotra Powroźnika - było zebranie na którym mówiono, że nikt nie może 
określić wysokości kosztu wykonania przyłącza, ponieważ jest to zadanie każdego 
gospodarstwa. Wartość przyłącza będzie zależna od długości przyłącza. 

Sekretarz Gminy udzielił odpowiedzi na interpelację; 

Dla radnego Jana Kawałko - pismo wpłynęło do Urzędu Gminy w dnia 14 listopada br. w 
tym dniu radni otrzymali projekt budżetu gminy na 2018r. Z treści pisma wynika, że droga 
w bieżącym roku była remontowana dwukrotnie. 

Rozpatrzenie pism; 

- pismo Ministra Cyfryzacji z dnia 05 listopada 2017r DT-WIT.43.19.2017- w dyskusji 
wrażano stanowisko, aby nie obniżać stawki podatku od nieruchomości tj. od budowli - 2% 
ich wartości. 
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- pismo w sprawie usunięcia naruszenia. 
Sekretarz wyśnił, że nanoszone są zmiany w trakcie aktualnie opracowywania zmiany 
planu zagospodarowania. 

Ad. 16. Pani Bożena Skiba - Przewodnicząca Rady Gminy Adamów zamknęła obrady XXIII sesji 
VII kadencji Rady Gminy Adamów. 

Protokółował 

Jan Cios 
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