
Protokół Nr XXV/2018 
z XXV sesji VII kadencji Rady Gminy Adamów 

odbytej w dniu 29 marca 2018 r. 

XXV sesję VII kadencji Rady Gminy Adamów odbyto w sali narad Urzędu Gminy Adamów. 
Sesję rozpoczęto o godz. 900, a zakończono o godz. 13" 
Bożena Skiba - przewodnicząca obrad. 
Jan Cios - protokolant. 

Radni obecni: 

1. Pan Grela Krzysztof Dariusz 8. Pan Powroźnik Piotr Artur 
2. Pan Kierepka Henryk 9. Pani Skiba Bożena Ela 
3. Pan Koza Jerzy Stanisław 10. Pan Skrzyński Czesław Marian 
4. Pan Krawczyk Ryszard 11. Pan Słota Paweł Kamil 
5. Pan Kuryło Jacek Marian 12. Pan Sołtys Dariusz Kazimierz 
6. Pan Lewusz Mirosław Paweł 13. Pan Wiśniewski Andrzej 
7. Pan Michałuszko Tomasz Marek 

Lista obecności (Zał. Prot. Nr 1). 

Radni nieobecni: 
1. Pan Kawałko Jan Henryk 
2. Pan Krupa Robert 

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 

w Adamowie 
8. Pan Leszek Jaremek - LODR Zespół Doradztwa Rolniczego Zamość 
9. Pan 
10. Sołtysi 
11. Mieszkaniec 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 
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7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Miastem Zamość porozumienia 
międzygminnego 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

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

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2018. 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania 
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 
oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat 
oraz trybu ich pobierania. 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

11. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamowie 
za 2017 rok. 
- dyskusja 

12. Przedłożenie oceny zasobów pomocy społecznej 
- dyskusja 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Adamów w 2018 r. 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Aktualizacji programu usuwania wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy Adamów". 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość na 
współfinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania Schroniska dla bezdomnych zwierząt 
w Zamościu 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość na 
współfinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania punktu selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

17. 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 

18. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Adamów na stałe obwody głosowania, ustalenia 
ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 
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19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej 
w postaci dotacji celowej na remont odcinka drogi powiatowej Nr 3259L Suchowola - Majdan 
Ruszowski 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej 
w postaci dotacji celowej na remont odcinka drogi powiatowej Nr 3255L Szewnia Dolna -
Wólka Wieprzecka 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej w postaci dotacji 
celowej na remont odcinka drogi powiatowej Nr 3253L Adamów - Bliżów 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/176/09 z dnia 24 kwietnia 2009 Rady Gminy 
Adamów w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania 
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania 
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw 
oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w 
szkołach prowadzonych przez Gminę Adamów. 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

23. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień 
dla zawodników, trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz innych osób wyróżniających się 
osiągnięciami w działalności sportowej. 

- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

24. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017 
- dyskusja 

25. Rozpatrzenie pism 
26. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania 
27. Zamknięcie obrad sesji. 

Przebieg sesji: 

Ad. 1. Otwarcia XXV 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 13, co stanowi 
niezbędne 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 glos? 
Radny Krzysztof Grela zgłosił wniosek w sprawie zmiany porządku obrad, punkt 16 
proponowanego porządku rozpatrzyć za punktem 7. 
Pani Skarbnik nie wyraziła zgody na zamianę tematów ze względu na to, że ma to związek 
ze zmianami w budżecie. 
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Zabierając głos radny Mirosław Lewusz w sprawie punktu 19 proponowanego porządku 
(Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Gminy Adamów) poinformował, że temat 
ten omawiany był na komisjach. Od nowego roku wszystkie sesje mają być nagrywane, 
proponował wyłączenie punktu z porządku obrad. 

Zabierając głos radny Andrzej Wiśniewski - odniósł się do propozycji radnego Mirosława 
Lewusza przypominając, że gdy zgłaszał na któreś sesji nagrywanie sesji, wówczas pan 
Lewusz zaproponował, żeby sesje były nagrywane z wizją i online. Zgodnie z pańską 
sugestią przygotowaliśmy projekt uchwały. W związku z zaistniałą sytuacją prosimy 
o powrócenie do pierwotnego projektu, który został odrzucony, żeby sesje tylko i wyłącznie 
nagrywać. 
Nagrywane sesje są na nośniku, który nie jest magnetofonem jest to niezgodne z zapisem 
w statucie. 
Radny Mirosław Lewusz - obecnie byłoby to niegospodarnością wydawać takie pieniądze, 
ponieważ później będzie za darmo. 

Zabierając głos radny Andrzej Wiśniewski zapytał, dlaczego radni otrzymali samą uchwałę 
bez uzasadnienia? Pisałem wniosek z uzasadnieniem. 

Pani Przewodnicząca na podstawie wniosku z uzasadnieniem została przygotowana uchwała. 
Pani przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek pana Mirosława Lewusza 
o odrzucenie punktu 19. 
Zapytała, kto jest za odrzuceniem punktu 19, za odrzuceniem głosowało 9, przeciw 4. 

Pani przewodniczącą poddała pod głosowanie projekt porządku obrad bez punktu 19. 
Za uchwaleniem porządku obrad bez punktu 19 głosowało 13. 

Przewodnicząca stwierdziła, że rada gminy uchwaliła porządek obrad XXV 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? 
Radny Andrzej Wiśniewski - złożył wniosek o zachowanie nagrania dźwiękowego 
z przebiegu XXIV sesji VII kadencji Rady Gminy Adamów z dnia 22 grudnia 2017r. 

Za przyjęciem protokółu bez odczytania głosowało 12, przeciw -, wstrzymało się 1. 

Przewodnicząca stwierdziła, że protokół z XXIV sesji Rady Gminy Adamów z dnia 
22 grudnia 2017 r. został przyjęty bez odczytania. 

Ad.4. Interpelacje i zapytania 

Zabierając głos radny Jacek Kuryło zwrócił się z prośbą o zabezpieczenie środków 
w budżecie na budowę zatoki autobusowej w Bondytzu. Istnieje konieczność budowy 
tej zatoki ze względu na bezpieczeństwo dzieci dojeżdżające do szkoły oraz zwiększony 
ruch pojazdów. 
Zabierając głos radny Krzysztof Grela - zgłosił interpelację; 
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W nawiązaniu do odpowiedzi Pana Wójta na moją interpelację z 20 października 
2017 roku dotyczącą realizacji Zarządzenia nr 58/16 Wójta Gminy Adamów z dnia 
17 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli podatkowej u podatników 
podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na terenie Gminy Adamów zwracam się 
o wyjaśnienie, dlaczego terminy obmiaru lokali sklepów w Feliksówce, Suchowoli Ulica 
oraz w Rachodoszczach nie były zgodne harmonogramem zawartym w Zarządzeniu nr 
58/16 oraz Zarządzeniach je zmieniających? 
Proszę również o poinformowanie Rady Gminy Adamów, czy w wyniku przeprowadzenia 
czynności wynikających z realizacji Zarządzenia nr 58/16 oraz zmieniających je Zarządzeń 
6/17,18/17 i 58/17 zwiększyły się wpływy do budżetu Gminy? 
W oparciu paragraf 32 ust.6 Statutu Gminy Adamów proszę również o odpowiedź na 
piśmie. 

Zabierając głos radny Ryszard Krawczyk prosił, aby drogę od Bródek do Kółka co jakiś 
czas porównać koparką, ponieważ wieczorem nie ma możliwości przejścia. 

Zabierając głos radny Andrzej Wiśniewski - prosił o koparkę do naprawy dróg, jeśli tylko 
warunki pogodowe się poprawią. 
Podziękował Radzie, urzędowi,Wójtowi, pracownikom za wykonanie inwestycji przyłącza 
wodociągowego na naszym boisku sportowym. Podziękował panu 

za darowiznę w wysokości 4 950 zł. na rzecz tej inwestycji. 

Pani Przewodnicząca przedstawiła wnioski do przegłosowania: 
- wniosek radnego Andrzeja Wiśniewskiego o zachowanie nagrania dźwiękowego 
z przebiegu XXIV sesji VII kadencji Rady Gminy Adamów z dnia 22 grudnia 2017r. 
Zapytała kto jest za przyjęciem wniosku? Za zachowaniem nagrania głosowało 5, 
przeciw 8. 
- wniosek radnego Andrzeja Wiśniewskiego o zachowanie nagrania dźwiękowego 
z przebiegu XXIII sesji VII kadencji Rady Gminy Adamów z dnia 21 listopada 2017r. 
Zapytała kto jest za przyjęciem wniosku? Za zachowaniem nagrania głosowało 4, 
przeciw 8, wstrzymało się 1. 

Radny Andrzej Wiśniewski zapytał pana radcę, czy można tak? 
Radca wyśnił, że wnioski były zgłoszone ale nie przegłosowane - rozpoznane, nagrania są 
zachowane. Wnioski były czytane na sesji ale decyzji nie podjęto. Statut nie mówi 
o zachowaniu nagrań, chyba, że się zgodzicie. Pani przewodnicząca pytała mnie o to. 
Wyjaśniłem, że wnioski zgłoszone winny być przegłosowane. Jeżeli zdecydujecie 
o pozostawieniu nagrań pozostaną, nie będą skasowane. 

Pani Przewodnicząca przedstawiła wniosek do przegłosowania: 
- wniosek radnego Andrzeja Wiśniewskiego złożony dnia 20 października 2017r w 
związku z zapowiedzią pana Sekretarza Gminy Adamów Piotra Szmidta sugerującą 
możliwość wystąpienia na drogę prawną w stosunku do mnie, wnioskuję o zachowanie 
nagrania dźwiękowego z przebiegu XXI sesji VII kadencji Rady Gminy Adamów z dnia 
15 września 2017r. 
Zapytała, kto jest za zachowaniem tego nagrania? Za zachowaniem nagrania głosowało 13. 

Ad.6. Pan Wójt - złożył informację o działaniach Wójta podejmowanych od ostatniej sesji. 
(Zał. Prot. Nr 3) 
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Ad.5. Pan Wójt - złożył sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej 
sesji. 
(Zał. Prot. Nr 4) 

Zabierając głos pan Leszek Jaremek - przedstawił informacje na temat; 
1. Wypełniania i składania wniosków o dopłaty rolnicze, 
2. Odnowy materiału siewnego i dopłat do wymiany, 
3. Planowanym kursie chemizacyjnym dla osób wykonujących opryski, który odbędzie się 

w powiecie. 

Ad.7. Pan radca udzielił wyjaśnienia do projektu uchwały. 
Pan Piotr Nogas przedstawił projekt uchwały 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 5) 

Ad.8. Pani Skarbnik omówiła projekt uchwała, udzieliła wyjaśnienia na zapytania radnego 
Krzysztofa Greli, przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 6). 

Ad.9. Pani Skarbnik udzieliła wyjaśnienia oraz przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 7). 

Ad. 10. Pani Danuta Jaworska omówiła oraz przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 8). 

Ad.l 1. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamowie za 2017 
r. radni otrzymali wraz z materiałami na sesję - odstąpiono od czytania sprawozdania. 
(Zał. Prot. Nr 9) 
Pani Danuta Jaworska podziękowała Wójtowi oraz pani Skarbnik za wydzielenie 
dodatkowego pomieszczenia dla pracy pracowników GOPS. Dodatkowe pomieszczenie 
poprawiło warunki pracy oraz obsługę interesantów. 

Ad. 12. Pani Danuta Jaworska udzieliła wyjaśnienia do "Oceny zasobów pomocy społecznej". 
(Zał. Prot. Nr 10) 

Ad. 13. Pan Piotr Nogas udzielił wyjaśnienia oraz przedstawił projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 11) 

Ad. 14. Pan Piotr Nogas udzielił wyjaśnienia oraz przedstawił projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 12) 
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Ad. 15. Pan Piotr Nogas udzielił wyjaśnienia oraz przedstawił projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 13) 

Ad. 16. Pan Piotr Nogas udzielił wyjaśnienia oraz przedstawił projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 14) 

Ad.17. Pan radca udzielił wyjaśnienia do projektu uchwały. 
Pan Jan Cios przedstawił projekt uchwały. 
Radca dopowiedział, że przywołana ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia 
udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych 
organów publicznych wprowadza również wiele zmian w ustawie o samorządzie 
gminnym, która będzie obowiązywała od nowej kadencji, między innym obowiązek 
nagrywania i rejestrowania sesji rady, chodzi o to aby wstrzymać się z decyzją, ponieważ na 
te wybory powinno być oprogramowanie, kamery rejestrujące przebieg wyborów. 
W przepisie ustawy o samorządzie gminnym jest, że za zgodą Komisarza Wyborczego 
będziemy mogli używać sprzętu, który był wyznaczony na wybory. Dlatego też kupowanie 
dzisidj nowego sprzętu w sytuacji gdy będziemy mieli go za darmo - koszty poniesie 
państwo. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 15) 

Ad. 18. Pan radca udzielił wyjaśnienia do projektu uchwały. 
Pan Jan Cios przedstawił projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 16) 

Ad. 19. Pan Stanisław Hejzner przedstawił projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 17) 

Ad.20. Pan Stanisław Hejzner przedstawił projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 18) 

Ad.21. Pan Stanisław Hejzner przedstawił projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 19) 

Ad.22. Pani Marzena Greszta przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 20) 
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Ad.23. Pani Anna Romaszko przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwala została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 21) 

Ad.24. Pani Anna Romaszko udzielając wyjaśnienia jednocześnie poinformowała, że radni 
otrzymali wraz z materiałami na sesję Sprawozdanie z realizacji programu współpracy 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego za rok 2017 
(Zał. Prot. Nr 22) 

Przewodnicząca ogłosiła pięciominutową przerwę w obradach. 
Po przerwie. 

Ad.25. Rozpatrzenie pism. 

Pani przewodnicząca odczytała; 
* pismo pani Jolanty Sprawka sołtysa wsi Suchowola B o wniesienie pod obrady Rady 
Gminy Adamów wniosku o kompleksowe rozwiązanie problemu odbioru odpadów 
komunalnych z miejsc użyteczności publicznej m. in. przystanki komunikacji lokalne. 

Po dyskusji ustalono; Rada rozpatrzy w momencie uzgadniania podatków i opłat lokalnych 
oraz na poziomie ogłaszania przetargu czyli inny zapis w przetargu. 

* pismo Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie RIO-II-600/52/2017 z dnia 
23 lutego 2018 r. dotyczące nieprawidłowości wraz z wnioskami co do sposobu ich 
wyeliminowania po kontroli przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkowa 
w Lublinie. 
Wójt poinformował, że odpowiedź na protokół pokontrolny została wysłana nie ze 
wszystkim się zgadzamy. Prawie wszystko zostało wykonane lub jest w trakcie realizacji. 

Pan Tomasz Michałuszko Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał; 
* pismo wraz z załącznikiem Posła Sławomira Zawiślaka z dnia 20 lutego 2018r. dotyczące 
wsparcia na rzecz wykonania remontu nawierzchni drogi asfaltowej 3255L Szewnia Dolna -
Wólka Wieprzecka. 

Pan zam. Bliżów Kolonia - zwrócił się z wnioskiem o reperację drogi 
Bliżów Kolonia, ponieważ w obecnej chwili nie można dojechać. W zeszłym tygodniu 
zawiesiła się cysterna. W powyższej sprawie pisałem do Wójta. Nie mamy żadnej 
drogi dojazdowej. Droga wiosną i zimą jest nieprzejezdna. Żona choruje na nowotwór, nie 
może dojechać karetka oraz nikt nie może dojechać. Są jeszcze dwa gospodarstwa, ludzie 
pobudowali się, ale droga gminna jest całkowicie nieprzejezdna, a szczególnie są trzy 
takie punkty, które nie byłyby kosztowne dla gminy by je zreperować. Jest to droga 
gminna. Mamy swoje zasługi dla regionu wraz z żoną popularyzujemy od lat Roztocze. 
Chcielibyśmy też od Roztocza, żeby nam chociaż drogę zrobili. Ponieważ jest kompletnie 
nieprzejezdna. 
Pan Wójt - rzeczywiście droga jest nie przejezdna, nawet terenowym samochodem nie da 
się przejechać. Państwo korzystacie z drogi leśnej. 
Pan - tak. ale zamykają nam szlabany, możemy dostać przepustki dla 
dwóch osób, ale nie chętnie na to patrzą, ponieważ trwają prace leśne. 
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Pan Wójt; wielokrotnie w miarę naszych potrzeb staraliśmy się poprawić drogę. Od trzech 
lat jest fundusz solecki i gmina nie kupuje i sama nie naprawia dróg. Sytuacja jest 
wyjątkowa, rada może wyrazić zgodę na zakup z naszych środków nie sołeckich. Sytuacja 
wyjątkowa, gdzie fundusz sołecki przeznaczono na inny cel. Wójt sam nie podejmie 
decyzji. Podobne sytuacje są w wielu miejscowościach na terenie gminy np. Malinówce, 
Koloni, Bródkach. 
Radny Krzysztof Grela mówił, że są inne drogi nieprzejezdne, które wymagają naprawy 
między innymi do Grabnika, Malinówki. 

Pan Wójt odczytał pismo Starosty Zamojskiego OR.7213.6.2018 z dnia 29 marca 2018r. 
kierowane do Wójta „ W związku z ogłoszonym w dniu 23 marca 2018r. Naborze 
wniosków w ramach nowego Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju i Konkurencyjności 
Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej, Zarząd Powiatu 
w Zamościu na posiedzeniu w dniu 28.03.2018r. Dokonał wyboru zadań, które będą 
zgłoszone do programu. Przyjął propozycję Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych 
w Zamościu odnośnie kontynuacji zadań drogowych realizowanych w latach 2017-2018. 
Powiat posiada dokumentację na przebudowę drogi powiatowej nr 3255L Szewnia- Wólka 
Wieprzecka dł. 5,1 km, jednak może skorzystać z dofinansowania nie więcej niż na dwa 
zadania. Mając na uwadze , ze program dopuszcza możliwość realizacji zadań na drogach 
powiatowych przez gminy na mocy porozumienia, o którym mowa w art. 19 ust. 4 ustawy 
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2222, z późn. zm.), 
Zarząd Powiatu proponuje rozważenie złożenia wniosku na przebudowę ww. drogi przez 
Gminę Adamów. Szacunkowy koszt inwestycji wynosi 4,78 min zł. Powiat Zamojski 
deklaruje udostępnienie dokumentacji oraz sfinansowanie 50% wkładu własnego. 
Uprzejmie informuję, że wnioski o dofinansowanie zadań na 2018r.można składać 
do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie do dnia 15.04.2018r. 
Z uwagi na krótki termin składania wniosków, proszę o pilną informację w sprawie. 
W przypadku akceptacji propozycji współpracy, niezbędne będzie podjęcie stosownych 
uchwał przez Radę Powiatu i Radę Gminy Adamów." 
Pismo wpłynęło przed chwilą wymaga zastanowienia się i przemyślenia. 

Po dyskusji ustalono; 
Wydzielić w budżecie gminy 20 tys. zł. na zakup kruszywa na remont dróg. W pierwszej 
kolejności przeznaczyć część tych środków na remont drogi do Koloni Bliżów - reszta 
będzie zakupiona późnej tak jak rada wskaże. 

Przewodnicząca ustalenie - wniosek poddała pod głosowanie, za głosowało 13. 

Obrady Sesji opuścił radny Mirosław Lewusz. 

Pani przewodnicząca odczytała; 
* pismo wraz z załącznikami pisma pana zam. Jacnia z dnia 19.02.2018 
(data wpływu do Urzędu Gminy) dotyczące wykonania projektu drogi gminnej 
w miejscowości Jacnia. 
Pan Wójt - poinformował, że w związku z tym, że jest prywatnie w to wmieszany to nie 
chciały zabierać głosu, są pracownicy którzy prowadzili tę sprawę i wypowiedzą się. 
Pan Stanisław Hejzner - poinformował, że temat ten omawiany był na ostatnim 
posiedzeniu komisji z udziałem projektanta, który powiedział, że jest to optymalne 
rozwiązanie dla tej drogi z wykorzystaniem wszystkich możliwych parametrów łuków do 
tego stopnia, że nic więcej nie da się zrobić. Ta wersja która jest przedstawiana do wglądu 
jest wersją ostateczną i poszła do pozwolenia na budowę. Wójtowi również z jego działki 
zabiera się jakieś metry kwadratowe. 9/22 



Pan Sekretarz poinformował, że panu zabiera się 146 m2 . 
Wójt poinformował, że jemu zabiera się 280 n r . 
Pan na całej długości drogi, gminna droga jest brana pod uwagę tylko od pana 
Wójta działek na wysokości stoku do pana jest przygotowane drugie miejsce, 
dlatego to jest poszerzona droga gminna. Jak była przebudowa drogi wojewódzkiej nikt nie 
zmieniał i są bardzo duże łuki. 
Dlaczego droga gminna na której nie ma nic są jakieś projektowane łuki bo lekki łuk nie 
może być. Łamanie drogi jest dopiero na mojej działce. Przedstawił swoją mapkę. 
Pan Sekretarz poinformował, że pan projektant wypowiadał się , że jeżeli byłby większe 
łuki to jeszcze bardziej zajęto by grunt panu Przedstawiony projekt jest 
optymalny dla tej drogi. Na drodze, która jet projektowana nie skorzysta pan 
Pozwolenia na toalety lub budki tego my nie sprawdzaliśmy, pozwolenia uskakiwał on, 
a nie my. Działka w ewidencji figuruje jako łąka i nikt nie uzyska pozwolenia na budowę, 
a tym bardziej, że leży w pobliżu rzeki Jacynki i Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego. 

Dyskutowano na temat uzyskiwania pozwolenia na budowę. 
Pani przewodnicząca zapytała co my możemy zrobić, nie jesteśmy 
projektantami, ani się na tym nie znamy. 
Radny Krzysztof Grela, pytał jak daleko zaszła sprawa?. 
Pan Wójt wyjaśnił, że wystąpiliśmy o pozwolenie na budowę. 
Radny Krzysztof Grela - w tej chwili nie jesteśmy kompetentni do rozpatrywania tego 
tematu. 
Radny Ryszard Krawczyk proponował dokonanie zamiany zajętego gruntu pod drogę na 
inny grunt. 
Pan Wójt robiliśmy takie rzeczy. Ale takie pismo nie wpłynęło. 

Pan - mowa była na zebraniu w Jacni, zwracałem się do Pana Wójta 
o zamianę pan Wójt powiedział, że nie ma takiej możliwości. 
Wójt prosił aby pan powiedział o którą działkę chodziło. 
Pan chodziło mi o działkę gminną. 

Pan Wójt wyjaśnił, że pan chciał zamienić za naszą działkę (gminną), która jest 
20 metrów od zbiornika, Powiedziałem, że nie ma takiej możliwości bo gruntów spod 
zbiornika nie będziemy się wyzbywać. W sytuacji, kiedy nabywamy. Planujemy rozwój 
infrastruktury wokół zbiornika. Na zamianę za inną działkę gdzieś indziej nie ma problemu. 
Zajmujemy 140 działek po 7 metrów, bo droga ma trzy metry. Nie oddam działki jako Wójt 
nikomu położonej 1 5 - 2 0 metrów od zbiornika, gdzie planujemy rewitalizację, place 
zabaw i inne rzeczy. Trzeba myśleć o przyszłości za rok, czy pięć, ktoś zechce coś 
wybudować, będziemy szukać działek. Działki można zamienić, ale nie przy zbiorniku. 
Jeżeli pan zechce zamienić, zamienimy. W całej gminie jest około 100 działek, problemu 
nie będzie. Natomiast nie ma możliwości zamiany działki o której pan mówił, 
położonej przy zbiorniku. 
Wójt odniósł się do złożonego pisma przez pana w którym pisze, że działka 
Wójta graniczy ze stokiem - wyjaśnił, że żadna jego działka nie graniczy ze Stokiem, że 
Wójt sobie minął działki - nieprawdą jest bo 280 metrów jego działki jest zajęte. 
Nieprawdą jest co pan pisze, że za drogą nic się nie zabiera, są dwie takie sytuacje 
gdzie się zabiera. 
Jeżeli pan jest zgodny na zamianę to jak najbardziej. Trzeba złożyć wniosek tylko 
nie na działkę położoną 15 metrów przy zbiorniku. Bez względu, czy to jest łąka, czy nie. 
Poinformował dla przykładu, że zabieramy jednej osobie 7 metrów na 100 metrach, droga 
jest dla wszystkich mieszkańców, dla rozwoju tej gminy i pod tym kątem należy patrzeć. 
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Szanuje się mieszkańców, po to były zebrania, żeby informować o przesunięciach. 
W zebraniach uczestniczyli pan inżynier, pan Projektant decyduje. 
Remontując drogę wojewódzką, czy inną to jej się nie przesuwa. Tę drogę projektuje się 
zgodnie z ustawą. 
Pan Stanisław Hejzner wyjaśnił, że warunki techniczne jakim powinny odpowiadać drogi 
i ich usytuowanie dla pewnej klasy drogi i prędkości określonych w warunkach muszą być 
zachowane parametry zgodnie z rozporządzaniem. 
Wójt odpowiadając na pytanie co będzie z kawałkami pozostałego gruntu, wyjaśnił, że 
kawałki gruntu które pozostaną, jeżeli ktoś zechce kupić lub wydzierżawić o tym rada 
będzie wiedziała. Bez zgody rady żadna działka nie została sprzedana. 
Zwracając się do pana , powiedział, że pan powinien przeprosić pana 
Dariusza Szykułę za to co napisał. Za to, że graniczę ze stokiem i za to, że jego działki nie 
zostały zabrane pod drogę. 
Pan moja działka podzielona została na dwie części i pozostaje w pasie 
drogowym, pytał dla kogo pozostanie gminna droga. Zadeklarował wykupienie gruntu. 
Wójt jeżeli będzie to nasze to pan będzie musiał od na wydzierżawić albo wykupić. 
Pan - mogę to wykupić lub na wymianę. 
Wójt niech pan rozmawia z radą. Niech pan złoży podanie rada będzie rozstrzygać. 
Po dyskusji proponowano, aby pan złożył pismo w którym określi 
czego oczekuje, a rada będzie rozstrzygała. 
Pan radca wyjaśnił między innymi, że w stosunku do tej drogi jest wszczęte postępowanie 
na specustawie o wywłaszczenie. Pan dostanie ze Starostwa decyzję 
o wysokości odszkodowania, jeżeli nie będzie się zgadzał z decyzją o wysokości 
odszkodowania, będzie mógł skarżyć do Sądu, a na przebieg drogi nie będzie miał wpływu. 
Pani przewodnicząca, jeżeli to się rozstrzygnie i będziemy wiedzieli o czym możemy 
decydować, to będzie pan do nas pisał. 

Pan Wójt poformował, że przed chwilą otrzymaliśmy informację o promesie na odbudowę 
drogi gminnej w miejscowości Adamów nr 010829 L, kwota dofinansowania 925 tys. zł., 
odbiór promesy po świętach 

Pani przewodnicząca odczytała; 
* pismo - wniosek Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja Boboli w Kosobudach 
o dofinansowanie remontu kaplicy w Szewni Dolnej w wysokości 15 tys. zł. 

Przewodnicząca poinformowała, że jest pismo Starosty Zamojskiego informujące, 
że udzielono dotacji na wymianę stolarki okiennej kaplicy w Szewni Dolnej. 

Przyjęto stanowisko komisji stałych Rady Gminy, że wstrzymujemy się z decyzją do 
drugiego półrocza 2018 r. 
Przewodnicząca stanowisko komisji poddała pod głosowanie, za przyjęciem głosowało 12. 

* pismo Parafii Rzymskokatolickiej pw. Zesłania Ducha Świętego w Krasnobrodzie 
o dofinansowanie remontu kościoła w Potoczku. 
Przyjęto stanowisko komisji stałych Rady Gminy, że wstrzymujemy się z decyzją do 
drugiego półrocza 2018 r. 
Przewodnicząca stanowisko komisji poddała pod głosowanie, za przyjęciem głosowało 12. 

* pismo (wniosek) mieszkańców Sołectwa Rachodoszcze o wydłużenie odcinka drogi 
remontowanej jeszcze o 100 metrów w miejscowości Rachodoszcze. 
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Wójt poinformował, że po tym wniosku, który wpłynął od mieszkańców był u pana Starosty. 
W Starostwie otrzymał planowany remont odcinków dróg. W planie tym jest ujęte 
Rachodoszcze - Majdan Ruszowski nie 100, 300 metrów. 

* pismo pana Jarosława Sachajko posła na Sejm RP w sprawie chwilowego wstrzymania 
przekazywania naliczonych środków pieniężnych dla Izb Rolniczych do chwili podjęcia 
przez Sejm RP poprawki do ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o Izbach Rolniczych. 
Pan Radca wyjaśnił, że nie ma podstawy do podjęcia uchwały. 

* pismo sprzedanie działek stanowiących własność Gminy, 
położonych w obrębie Szewnia Dolna o nr 250/8 o pow. 0.035 ha i 250/9 o pow. 0,0040 ha. 
Pierwsza sprawa - decyzja rady była już podjęta rada podjęła uchwałę w sprawie 
sprzedaży. Może sobie nabyć działkę, gdyż był już przetarg ograniczony i działka nie 
została sprzedana. 
Druga sprawa - wydzielenie działki pod przystanek autobusowy. Rada jest na stanowisku, 
żeby nie dzielić ze względu na konieczność poniesienia kosztów z budżetu gminy. 
W pierwszej kolejności realizować wydatki na zaplanowane w 2018 r. inwestycje 
gminne. 

* pismo Adama Zamojskiego chodzi o dawną drogę gminną, która nie jest użytkowana. 
Ustalono, że obecną drogę wprowadzić do wykazu sieci dróg gminnych, a następnie można 
sprzedać. 

Pan Tomasz Michałuszko Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał; 
* pismo pana adresowane do Wójta Gminy Adamów dotyczące kultywowania 
pamięci narodowej na terenie gminy oraz weryfikacji zawartości strony internetowej 
w obszarze tematycznym oraz mapy turystycznej Adamowa. 

* pismo pana adresowane do Wójta Gminy Adamów o wskazanie miejsca, 
gdzie jest zbudowany pomnik pamięci narodowej w Jacni oraz udostępnienie zdjęć tego 
pomnika oraz o dodanie do galerii lub innej dostępnej zakładce, na stronie internetowej 
Gminy Adamów, zdjęć wszystkich pomników pamięci narodowej na terenie Gminy 
Adamów, również pomnika w Jacni. 
Obrady sesji opuścił radny Andrzej Wiśniewski. 

Zabierając głos Pan Wójt - odniósł się do pism, skierowałem pisma do rady abyście 
wiedzieli co się robi, historyka w gminie nie ma, żeby te rzeczy prowadzić, pilnować 
i prowadzić na bieżąco. Każdy z pracowników ma wiele zadań przydzielonych i co możemy 
to robimy. Błędy są wszędzie w publikach, gazetach na mapach. Na pewno nie jest to 
celowe działanie, jeżeli chcecie z tego wyciągnąć wnioski macie jakieś sugestie, wnioski. 
Prosił o ich zgłaszanie. My ze swej strony to co możemy to robimy. Dla nas problemami 
są duże rzeczy - inwestycje prawie 1 min zł dotacji, a jest 500 tys. zł dotacji, 5 min zł. 
trzeba na inwestycje. To są poważne problemy, które wymagają rozwiązywania 
i pomocy ludziom. Te drobniejsze również staramy się realizować. Jeżeli ktoś się drze 
będziemy się tylko tym zajmować, prosił o sugestie. 
Zabierając głos pan Piotr Szmidt - dodał, że od kiedy przychodzi na sesje Rady Gminy to 
zawsze Rachodoszcze mają jakiś problem. Pierwszy problem oświetlenie, drugi problem 
chodnik, problem pomnika, teraz problem asfaltu. Niedokładne informacje w gazetce bądź 
na stronie internetowej. Nawiązując do wypowiedzi Wójta mówił, że co możemy to 
robimy historyków nie zatrudniamy. W większych publikacjach też błędy występują, 
co możemy to robimy, sugestie przyjmujemy. 
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Zabierając głos pani Maria Sak — dyrektor Szkoły Podstawowej w Suchowoli między 
innymi, odnosząc się do słów pana Sekretarza dotyczących błędów o których mówił. 
Błędy każdy popełnia. Jednakże mam taką dewizę, że kto nic nie robi nie zrobi ani źle, ani 
dobrze. Jeżeli są osoby i wskazują na dane błędy i jeżeli są to konstruktywne błędy to mają 
one sens. Jeżeli maja służyć temu by kogoś pogrążyć, zdołować no to wydaje mi się, że jest 
to nie na miejscu. Odniosła się do uroczystości, która miała miejsce w Szkole Podstawowej 
w Suchowoli „Ognie niepodległości" zorganizowaliśmy jako jedyna szkoła w powiecie. 
Wydawało nam się , że jest to cel szczytny, gmina Adamów jako jedyna do niej przystąpiła. 
Za organizację uroczystości dziękowałam różnym instytucjom; Policji, Straży z Suchowoli, 
Bibliotece, Nadleśnictwu i gminie, za którą otrzymaliśmy podziękowania z różnych 
instytucji, nawet od Wojewody. Dlatego też, kiedy na stronie na portalu społecznościowym 
Moja Gmina Adamów pojawiły się negujące informacje, ingerujące w działalność 
wychowawczą szkoły, to bardzo nas to poruszyło, zarówno naszą szkołę jak i szkołę 
w Szewni, dlatego pozwoliłam sobie aby Rada Pedagogiczna wypowiedziała się na ten 
temat na posiedzeniu i pozwolę sobie państwu przeczytać to pismo, zanim to zrobię, 
osobiście również czuje to, że godzi to we mnie jako dyrektora. Wielokrotnie takie 
uroczystości organizowaliśmy. Posiadam osobiście wiele podziękowań za organizacje 
uroczystości. 

Organizacje uroczystości patriotycznych są nam bardzo bliskie. 
Odczytała pismo Dyrekcji i Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Suchowoli. 
W związku z postem, który pojawił się na profilu społecznościowym Facebooka „Moja 
Gmina Adamów", Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Suchowoli czuje się urażona, 
wręcz pokrzywdzona wpisem, który w negatywnym świetle stawia działalność dydaktyczno 
- wychowawczą szkoły: uczniów, wychowanków i rodziców, którzy współdecydują 
o podejmowanych inicjatywach patriotycznych oraz celach programu wychowawczo-
profilaktycznego. Krzywdzący wpis skłonił Radę do wyrażenia opinii na temat 
bezpodstawnych oskarżeń dotyczących działań wychowawczych szkoły. Wychowywanie 
młodzieży w duchu patriotycznym i wychowanie ku wartościom to główne a zarazem 
priorytetowe zadania, jakie realizuje szkoła w ramach Programu Wychowawczo -
Profilaktycznego. 

Dowodem na właściwą realizację treści wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży jest 
organizacja i udział w licznych uroczystościach patriotycznych organizowanych w szkole, 
w środowisku lokalnym i powiecie: 
We wrześniu 2017 roku uczniowie, rodzice i nauczyciele włączyli się ogólnopolską akcję 
zainicjowaną przez Prezydenta RP „Narodowe czytanie". Dzięki tej uroczystości 
przybliżona została uczestnikom sytuacja polityczna i społeczna państwa polskiego przed 
rokiem 1900. Uczniowie mieli możliwość poznania historii Polski. Również we wrześniu 
realizowano program „ Tydzień wychowania". Wśród wartości przedstawianych przez 
uczniów na piramidzie bardzo ważną okazał się patriotyzm. Inicjatywa wsparta przez 
rodziców cieszyła się uznaniem uczniów, rodziców i dziadków którzy brali udział 
w przedsięwzięciu. Inicjatywa miała na celu kultywowanie wartości i integrację pokoleń. 
Uczniowie co roku ,podczas inauguracji roku szkolnego, prezentują program , który 
uwzględnia tematykę II wojny światowej. W październiku odbyła się wieczornica 
integrująca społeczność lokalną i szkolną, poświęcona papieżowi- Janowi Pawłowi II. 
Ukazany święty to postać, która jest dla wszystkich Polaków największym autorytetem 
a jego nauka źródłem wartości ponadczasowych. Podczas uroczystości licznie zgromadzeni 
w kościele parafialnym mieszkańcy mieli możliwość zgłębiania przekazów wielkiego 
Polaka oraz integracji społecznej, 10 listopada 2017 roku w szkole odbyła się Wieczornica 
poświęcona 99 Rocznicy Odzyskania Niepodległości. 
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0 godzinie 19.00 wszyscy uczniowie, na czele z pocztem sztandarowym szkoły, 
zaopatrzeni w lampiony, flagi, odblaski, pod ochroną funkcjonariuszy Policji i druhów 
strażaków wyruszyli na pobliski cmentarz, gdzie czekali tłumnie zgromadzeni mieszkańcy 
okolicznych miejscowości. 
W tym historycznym miejscu, przy pięknie przystrojonym w barwy narodowe pomniku, 
ufundowanym przez mieszkańców Suchowoli na cześć żołnierzy poległych podczas 
II wojny światowej, odbyła się oficjalna część uroczystości. O godzinie 21.00 w Gminie 
Adamów zapłonęły „Ognie Niepodległości". Szkoła Podstawowa w Suchowoli, jako jedyna 
w powiecie zamojskim włączyła się w ogólnopolską inicjatywę, nad którą honorowy 
patronat objął Wojewoda Lubelski- Przemysław Czarnek. Celem projektu było uczczenie 
99 Rocznicy Odzyskania Niepodległości i przypomnienie, że jest to święto wszystkich 
Polaków. 

Treści wychowania patriotycznego realizowane są także na lekcjach, zwłaszcza 
historii i języka polskiego, a także na dodatkowych zajęciach rozwijających 
zainteresowania uczniów. Uczniowie mają możliwość bogacenia swojej wiedzy 
patriotycznej i poznawania historii regionu. Efektem pracy nauczycieli są sukcesy 
w różnorodnych konkursach .historycznym o patronie naszej szkoły- Tadeuszu Kościuszce, 
literackim „ Moja mała Ojczyzna", plastycznym:„Polscy powstańcy". Uczniowie naszej 
szkoły zajęli II miejsce w konkursie międzygminnym „Szlakiem powstania zamojskiego" 
organizowanym przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krasnobrodzie, Nasza 
uczennica zajęła I miejsce w powiatowym konkursie „Moja mała Ojczyzna" 
organizowanym przez LGD Zamość ponadto uczennica gimnazjum zajęła I miejsce 
w powiatowym konkursie pieśni patriotycznej organizowanym przez Liceum Ekonomiczne 
w Zamościu. Nauczyciele zainicjowali realizację innowacyjnego projektu edukacyjnego 
„Moja mała ojczyzna", którego celem było zgłębianie wiedzy na temat regionu, zabytków, 
instytucji, ciekawych ludzi. Dzieci zwiedzały zakłady pracy na terenie gminy, odwiedziły 
ciekawe miejsca, odkrawały ciekawych ludzi w regionie, wykonywały projekty 
1 monografie. 

Uczniowie uczestniczą także w wycieczkach, podczas których poznają miejsca związane 
z historią naszego kraju. Uczenie patriotyzmu to nie tylko udział w zorganizowanych 
uroczystościach ale też codzienna praca, nauka hymnu, odpowiednia postawa podczas 
uroczystości patriotycznych, uczenie postawy szacunku do symboli narodowych. W szkole 
pielęgnujemy tradycje narodowe, wskazujemy wzory prawdziwych patriotów, 
wychowujemy dzieci i młodzież w duchu patriotycznym, zagadnieniom tym poświęcamy 
wiele miejsca w programie wychowawczym szkoły. Przy każdej okazji podkreślamy rolę 
wzorców, autorytetów, tradycji, rodziny, wpajamy uczniom dumę z tego, że jesteśmy 
Polakami. 
Co roku Program, wychowawczy szkoły i Koncepcja rozwoju szkoły jest modyfikowana 
i aktualizowana , rzez rodziców, nauczycieli i uczniów w celu przystosowania do bieżących 
potrzeb i okoliczności. Priorytetowo traktowane są zadania z zakresu wychowania 
patriotycznego, gdyż zobowiązuje nas do tego wybrane przez społeczność imię patrona 
szkoły. 
Wychowawcy, nauczyciele i uczniowie z wielkim zaangażowaniem propagują podczas 
imprez, uroczystości i świąt narodowych ponadczasowe wzorce i wartości , akcentują istotę 
i wymowę istotnych rocznic, między innymi; 
- 75 Rocznica Powstania Polskiego Państwa Podziemnego, 
- rocznica Odzyskania Niepodległości, 
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- rajd szlakiem Powstania Zamojskiego, 
- Regionalny etap międzyszkolnego konkursu „Wiedzy o regionie", 
- Powstanie Styczniowe widziane oczami współczesnej młodzieży, 
- Konkurs „Moja mała ojczyma", 
- konkurs wiedzy o patronie, 
- konkurs o miejscach pamięci narodowej na terenie Gminy Adamów, 
Ekspozycje multimedialne dotyczące działań wojennych na Zamojszczyźnie. 

Wyrazem postawy patriotycznej młodzieży oraz miłości i szacunku do Ojczyzny jest 
troska o miejsca pamięci narodowej w Suchowoli, Rachodoszczach i Feliksówce. 
Uczniowie od kilku lat pielęgnują groby, pomniki, palą znicze, składają wieńce i kwiaty, 
działania związane z aktywnością w zakresie wychowania patriotycznego i kultywowania 
tradycji narodowej dostrzegł i docenił Instytut Pamięci Narodowej w Lublinie. Nie docenili 
to jednak niektórzy lokalni działacze z naszej gminy. Powierzył szkole tytuł opiekuna 
Miejsc Pamięć i jednocześnie patronat nad Miej , mięci Narodowej. Rada Ochrony 
Pamięci Walk i Męczeństwa wręczyła szkole woli złoty medal i nadała tytuł Opiekuna 
Miejsc Pamięci Narodowej. Zarząd Główny Związku Kombatantów RP i Byłych 
Więźniów Politycznych , doceniając wkład szkoły w wychowanie patriotyczne, przyznał 
szkole Kombatancki Krzyż Pamiątkowy. Krzyż ten zarząd główny ufundował z okazji 
65 rocznicy zwycięstwa nad niemieckim najeźdźcą. W szkole, w klasie historycznej 
miejsce pamięci, gdzie zgromadzono wiele pamiątek i okazów muzealnych. 

Uczniowie naszej szkoły wraz ze sztandarem uczestniczą w uroczystościach gminnych 
i lokalnych i powiatowych oddając cześć poległym i składając wieńce. Na zaproszenie 
Prezesa SZZAK okręg Zamość szkoła uczestniczyła w biegach i konkursach. W/w 
inicjatywy świadczą o tym, że uczniom, rodzicom, nauczycielom Szkoły Podstawowej 
w Suchowoli nie są obojętne wątki patriotyczne ani uroczystości organizowane na terenie 
gminy Adamów. O uroczystości otwarcia muzeum w Bondyrzu co było negatywną oceną 
szkoły szkoła nie została oficjalnie poinformowana, nie otrzymała też zaproszenia. 

Wielkim nietaktem ze strony szkoły byłby zatem udział w uroczystości bez zaproszenia, 
tym bardziej , że na stronie Związku AK zawarta została informacja o ograniczonej liczbie 
miejsc. Podane przez administratora profilu Moja gmina Adamów informacje są zatem 
nierzetelne, a oskarżenia bezpodstawne, krzywdzące i godzące w społeczność szkolną: 
uczniów, wychowanków, nauczycieli, rodziców oraz w dobre imię szkoły. 
Urażeni postawą administratora pragniemy wyrazić sprzeciw dla umieszczania publicznych 
oszczerstw pod adresem szkoły na portalu, który jak mniemamy w założeniu miał służyć 
do promocji gminy i aktywizacji mieszkańców. Ubolewamy nad tym, że tak nie jest. 
Wczytując się w posty odczuwamy niesmak i zażenowanie, że nasza „Mała Ojczyzna" jest 
ciągle oczerniana negatywnymi opiniami bez pokrycia. 
Rada Pedagogiczna byłaby wdzięczna, gdyby administrator raniący uczucia 
patriotyczne osób zaangażowanych w propagowanie i aranżowanie działań 
przyczyniających się do promocji i kultywowania wartości patriotycznych zdobyła się na 
odwagę i zamieściła na portalu informacje dotyczące własnego wkładu, mającego wpływ na 
rozwój gminy Adamów, na integrację mieszkańców czy edukację młodzieży w duchu 
patriotycznym. Pozytywne wzorce i cenne rady będą mile widziane przez społeczność 
szkolną. 
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Ośmielamy się twierdzić, że krytyka innych, a w tym przypadku również dzieci oparta na 

nieprawdziwych, niesprawdzonych faktach, bez podania konkretnych argumentów to 

działanie niewychowawcze, godzące w przekonania patriotyczne, ingerujące a zarazem 

podważające indywidualne wybory każdego, wolnego człowieka. Bo jeżeli byłoby to 

zaproszenie na portalu społecznościowym, to przecież mamy wolny wybór jako Dyrekcja 

i jako uczniowie. Mogliśmy uczestniczyć, ale nie musieliśmy, albowiem ja jako 

mieszkaniec wsi Bondyrz, bardzo chętnie bym uczestniczyła, a tym bardziej, że chętnie i 

systematycznie współpracowałam świętej pamięci panem Wspólnie 

inicjowaliśmy akcje i działania patriotyczne na terenie Gminy. Wspólnie prowadziliśmy 

różne uroczystości sprowadzając żołnierzy Podhalańskich, organizując defiladę wojska, 

nadając imię szkole, organizując spotkania patriotyczne, a tym bardziej, że dzięki tego typu 

inicjatywom powstałą publikacja książkowa, którą wydał Światowy Związek Okręg 

Warszawa z panem na temat Gminy Adamów. 

Reasumując pragniemy zapewnić, że Szkoła Podstawowa w Suchowoli z wielką 
starannością pielęgnuje wartości ponadczasowe i kultywuje tradycje patriotyczne , które 
są nieodłączną częścią procesu wychowawczego. 

Zapewniła, że nadal będziemy z pełną sumiennością dbali o wizerunek naszej gminy jako 
jej mieszkańcy i jako lokalni patrioci, zrobimy dużo dla jej promocji. 

Zabierając głos radny Krzysztof Grela - zapytał, czy rada gminy oskarżyła szkołę? 
Dyskusja - trudna do otworzenia. 
Radny Krzysztof Grela powiedział, że tego nie czytałem. 

Pani Maria Sak my z panią dyrektor chcemy zaprezentować stanowisko, bo czytają to różni 
mieszkańcy. 
Dyskusja - trudna do otworzenia. 
Piotr Szmidt - Szkoła w Suchowoli jest jednostką organizacyjną Gminy. Dlatego też, 
że pojawiły się takie wpisy na stronie Facebooku „Moja Gmina Adamów", poprosiłem 
dyrekcje ze szkoły w Suchowoli i Szewni, o co chodzi, dlaczego nie uczestniczyli w tych 
uroczystościach. Dziwne jest też, że cały czas gmina jest szkalowana na tej stronie. Pisane 
są rzeczy nieprawdziwe, kłamstwa, uważam, że są to osoby, które maja jakieś kompleksy 
są tchórzami. Piszą i nie piszą i są. Tak jak pani dyrektor wspomniała w swoim wystąpieniu, 
niech napiszą te osoby, które są redaktorami tej strony, co zrobiły. 
Radny Krzysztof Grela nie jest to miejsce i nas nie dotyczy. Są środki prawne. 

Pan Sekretarz uważam, że osoba ta jest bardzo tchórzliwa nie chce się przyznać 
z imienia i nazwiska. Niech by napisała np. Józio Kowalski i są to jego słowa. 
Szkalowane są szkoły, gmina, Wójt wszyscy pracownicy. Mamy nie reagować i siedzieć 
cicho? Zwrócił się do do radnych, czy nie można byłoby się zastanowić się, czy nie podać 
tego dalej do Prokuratury, Facebooka, ponieważ umieszczanie nieprawdy szkalowanie, 
obrażanie na takich forach społecznościowych też jest karalne. 
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Radny Krzysztof Grela pytał, kto jest obrażany?. Tego nie czytam. 
Sekretarz, jeżeli w Szewni Górnej podane jest, że do osoby prywatnej sypany jest żużel. 
Radny Krzysztof Grela z tego co słyszałem to prawda. 
Pani Elżbieta Kuźmia jest to nie prawda. 
Radny Krzysztof Grela wdziałem na zdjęciu. 
Pan Wójt to jednak pan czyta. 
Pan Sekretarz zwrócił się do rady aby ustosunkowała się, co z tym dalej robimy? 
Prawie wiemy kto to jest, że są to osoby z naszego otoczenia, naszej gmin. Mogę 
powiedzieć, że są to osoby, które przebywają na sesjach rady gminy i na komisjach rady 
gminy. 
Pani Dyrektor odczytała stanowisko z dnia 11 stycznia 2018r. Rady Pedagogicznej Szkoły 
Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Szewni Górnej w sprawie wpisu na temat 
naszej szkoły na stronie Moja Gmina Adamów. 
11 stycznia 2018 r. Dyrektor szkoły poinformował nas jako radę pedagogiczną Szkoły 
Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Szewni Górnej o wpisie na stronie Moja Gmina 
Adamów — strona Facebooka dotyczącym naszej szkoły. Następnie zapoznał nas z treścią 
wpisu, w którym administrator strony w bardzo negatywnym świetle przedstawił naszą 
szkołę, twierdząc, że nie propagujemy wartości patriotycznych, ponieważ nie 
uczestniczyliśmy w uroczystości opłatkowej, która odbyła się 20 grudnia 2017 r. 
w Muzeum Armii Krajowej w Bondyrzu. Następnie poprosił nas o skomentowanie tej 
informacji i zaprezentowanie stanowiska w sprawie tego wpisu. 
Dyrektor jednoznacznie stwierdził, że nie otrzymaliśmy zaproszenia na tę uroczystość, 
w ogóle nie mieliśmy żadnej informacji o planowanym spotkaniu, dlatego nie wzięliśmy 
udziału w opłatku. Aby uwiarygodnić swoje stanowisko, dyrektor dotarł do materiałów 
źródłowych i ustalił listę zaproszonych szkół na tę uroczystość (45), lecz na tej liście nie 
było naszej szkoły, jak też szkoły w Suchowoli. Ponadto, do zaproszenia dołączono pismo 
przewodnie, w którym podano informację, by zaproszone szkoły deklarowały w jak 
najszybszym terminie liczbę uczestników zamierzających uczestniczyć w imprezie, gdyż 
zaplanowano ją na maksymalnie 200 - 300 osób. 
Przyznajemy, że harmonogram spotkania o charakterze patriotyczno- religijnym był bardzo 
ciekawy i bogaty, i gdybyśmy otrzymali zaproszenie, z pewnością delegacja z naszej szkoły 
uczestniczyłaby w patriotycznej uroczystości upamiętniającej tragiczne losy wysiedlanych 
podczas II wojny światowej polskich mieszkańców Zamojszczyzny oraz bohaterską 
postawę żołnierzy Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich, którzy przeciwstawili się 
niemieckiemu najeźdźcy i stanęli w obronie ludności. 
Oświadczamy, że my, nauczyciele, również nie mieliśmy żadnej informacji o planowanym 
spotkaniu. Dlatego też wyrażamy oburzenie z powodu rozpowszechniania nieprawdziwych 
informacji i szkalowanie naszej szkoły wśród opinii publicznej. 
Z naszych informacji wynika, że Dyrektor szkoły tylko raz został zaproszony na spotkanie 
Wigilijne, w grudniu 2017 r., w którym wziął oczywiście udział a odbyło się ono 
w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Adamowie, do której uczęszczali również nasi 
uczniowie. Oświadczamy, że nasza szkoła od zawsze kształci u uczniów i promuje 
w środowisku szkolnym oraz lokalnym wartości patriotyczne i religijne, tym bardziej, 
że imię szkoły - Bataliony Chłopskie - zobowiązuje. Potwierdzeniem są liczne 
uroczystości szkolne o charakterze patriotycznym, religijnym, patriotyczno- religijnym, jak 
również wycieczki udokumentowane na stronie szkoły www.szewnia.pl. 
Są to między innymi: 
1. Rozpoczęcie roku szkolnego połączone ze złożeniem wiązanek i paleniem zniczy w 
związku z wybuchem II wojny światowej; 
2. Apele z okazji rocznicy utworzenia Państwa podziemnego; 
3. Apele z okazji odzyskania niepodległości przez Polskę; 
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4. Apele z okazji Dnia Flagi Państwowej i Święta 3 Maja; 
5. Co roku organizujemy wycieczki do miejsc upamiętniających martyrologię Polaków 
i Żydów w czasie II wojny światowej; m.in. do Oświęcimia, Bełżca; 
Organizujemy też uroczystości o charakterze religijnym, np. z okazji rocznicy wyboru 
Karola Wojtyły na papieża, rocznicy śmierci Papieża Jana Pawła II, spotkania opłatkowe 
i wspólne kolędowanie oraz oglądanie jasełek w szkole. 
Zawsze chętnie uczestniczymy w tego typu uroczystościach organizowanych przez gminę, 
zaprzyjaźnione szkoły, parafie, organizacje, Katolickie Radio Zamość, m.in. 
- Co roku w lutym nasza szkoła wraz ze sztandarem bierze udział w uroczystościach 
organizowanych przez Szkołę Podstawową im. Batalionów Chłopskich w Krynicach 
w rocznicę bitwy pod Zaborecznem stoczonej przez oddziały Batalionów Chłopskich 
i Armii Krajowej; składamy tam również wieńce. 
- Co roku w maju uczestniczymy w rocznicy nadania imienia Batalionów Chłopskich 
Szkole Podstawowej w Wólce Wieprzeckiej wraz ze złożeniem wiązanki pod tablicą 
upamiętniającą to wydarzenie. 
- Co roku 11 listopada uczniowie wraz z pocztem sztandarowym biorą udział w 
uroczystościach poświęconych rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w Kościele 
Parafialnym w Kosobudach. 
- Uczniowie promują naszą szkołę w Katolickim Radiu Zamość, np. z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia, gdzie rozmawiają o tradycjach związanych z tymi świętami. 
- Dyrektor szkoły co roku (w miarę możliwości, jeśli nic pokrywają się terminy Dożynek 
w naszej gminie) w sierpniu bierze udział w uroczystościach w Komarowie, gdzie odbywa 
się wielka inscenizacja Bitwy pod Komarowem z 1920 roku. 
- W ubiegłym roku 1 marca 2017r. braliśmy udział w Zamojskich Obchodach Narodowego 
Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Zamościu zorganizowanych przez Światowy Związek 
Żołnierzy AK- Okręg Zamość i 3 Batalion Zmechanizowany w Centrum Kultury Filmowej 
„Stylowy"; 
Również my, jako szkoła, organizujemy takie uroczystości, na które zapraszamy gości, np. 
1. Narodowe Czytanie utworów literackich wybranych przez Polaków (Quo vadis, Wesele). 
2.Dzień Patrona Szkoły połączony z rocznicą bitwy pod Wojdą. 
Jako szkoła promujemy te wartości również podczas wyjazdów do Domu Pomocy 
Społecznej w Krasnobrodzie, gdzie nasza młodzież działająca w Klubie Wolontariatu 
recytuje wiersze o tematyce patriotycznej, włącza pensjonariuszy Domu do dyskusji, 
zachęca do wspomnień dotyczących m.in. II wojny światowej, czyta pensjonariuszom 
utwory o tematyce patriotycznej w ramach „Narodowego Czytania" m.in. „Wesela" 
Stanisława Wyspiańskiego. 
Co roku nasi uczniowie przygotowują kartki świąteczne, które wysyłamy lub dostarczamy 
osobiście do różnych instytucji państwowych, szkół, związków kombatanckich, DPS w 
Krasnobrodzie. Na bieżąco kontaktujemy się e-mailowo i telefonicznie z Panem 

z Lodzi, byłym wychowankiem naszej szkoły, a zarazem jak sam podkreśla, 
przyjacielem śp. Pana założyciela Muzeum w Bondyrzu. Mimo podeszłego 
wieku (ponad 90 lat), aktualnie przygotowuje dla nas do wysłania swoje prywatne zbiory 
dotyczące historii naszej szkoły sprzed II wojny światowej. Zasilą one naszą Szkolną Izbę 
Pamięci. Pan ponadto, co roku wysyła z okazji Dnia Patrona Szkoły e -
maila, który jest oficjalnie odczytywany podczas akademii. Zawsze są to podziękowania za 
kultywowanie tradycji szkoły, za wychowywanie dzieci i młodzieży w duchu patriotyzmu 
oraz żal, że osobiście nic może uczestniczyć w naszej uroczystości. W ubiegłym roku 
wysłał nawet pocztą kwiatową wiązankę z prośbą o j e j złożenie w jego imieniu (oraz inne 
informacje, zdjęcia, obraz, banknoty z lat przedwojennych). 
W sierpniu 2017r. gościła w naszej szkole wraz z rodziną kuzynka por. Jerzego Mara 
-Meyra ps. „Vis", dowódcy walk pod Wojdsj, Pani która nagrywa film 
o poruczniku. 18/22 



Pani zwiedzając Izbę Pamięci, zachwycała się posiadanymi przez nas 
eksponatami, pozycjami książkowymi oraz fotografiami upamiętniającymi działalność 
Batalionów Chłopskich. Przeprowadziła z dyrektorem i nauczycielką historii wywiad na 
temat propagowania w szkole informacji dotyczących historii naszego regionu, ze 
szczególnym uwzględnieniem działalności Batalionów Chłopskich na naszym terenie 
w czasie II wojny światowej. 
Na prośbę Zarządu Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Adamowie 
z uwagi na podeszły wiek oraz ich zdrowie, od 2 lat w naszej Izbie Pamięci w gablocie 
przechowujemy sztandar tego związku. Przyznajemy, że jest to dla nas zaszczyt i honor. 
Nasi uczniowie podczas patriotycznych uroczystości szkolnych występują ze sztandarem 
naszej szkoły oraz ze sztandarem kombatantów. 
Od wielu lat uczniowie naszej szkoły opiekują się pomnikami: przed szkołą, w Szewni 
Dolnej, w Lipsku Polesiu, pod Wojdą oraz w Bondyrzu. Zarzucanie nam, że patriotyczne 
treści i szacunek dla Tych. którzy za naszą Wolność nie wahali się poświęcić swojego życia, 
nie są ważnymi elementami wychowania dzieci i młodzieży w naszej szkole, jest dla nas 
stwierdzeniem obraźliwym i daleko krzywdzącym. 
Wobec takich właśnie faktów zabieramy głos. Chcemy wyrazić swoje oburzenie i sprzeciw 
wobec pomówień i manipulacji, jakie nas dotknęły. 
Uważamy, że wpis, o którym mowa wyżej, pozbawiony jest rzetelności i obiektywizmu. 
Słowo - mówione i pisane - ma tę moc, która może budować, ale może też niszczyć. W tym 
przypadku nastąpiło, bez żadnych podstaw, podważenie autorytetu całej społeczności 
szkolnej, jaką wspólnie wszyscy tworzymy. Uważamy też, że tego rodzaju 
„dziennikarstwo" powinno spotkać się w społeczeństwie tylko z krytyką i napiętnowaniem. 
Naszym zdaniem ten wpis miał wywołać sensację w odbiorze opinii publicznej, zwłaszcza, 
że nie znajduje oparcia w stanie faktycznym. 
Pani Dyrektor odniosła się do wpisu na stronie Facebooka Moja Gmina Adamów 
w którym zarzucono szkole, że nie skorzystano z zaproszenia na uroczystość opłatkową, 
która odbyła się 20 grudnia 2017 r. w Muzeum Armii Krajowej w Bondyrzu, Zapytała, 
komu mamy odpowiedzieć? Poinformowała, że szkoła nie otrzymała zaproszenia. 
Przedstawiła listę szkół zaproszonych na te uroczystość. 

Radny Jacek Kuryło prosił o zajęcie stanowiska w sprawie wniosku pana Sekretarza, aby 
korzystając z obecności radcy prawnego zająć stanowisko i nadać temu bieg. 

Pan Radca - jest to wasza wola przepisy są takie, że jeżeli ktoś prowadzi Facebooka, 
można jeżeli czujecie się państwo jako rada - radni nadajcie sprawie bieg dawajcie do 
prokuratury do Facebooka. Kto bez zgody używa znaku nazwy gminy Adamów. Uważacie, 
i że wasze dobra osobiste zostały naruszone jako radnych, szkół jest to problem wasz. 
Zawsze można pisać, a od tego są organa, które określą czy są naruszane dobra, czy nie. 
Jako Rada Gminy macie takie prawo. 

W dyskusji głos zabierali pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Suchowoli, która w swym 
wystąpieniu podkreśliła między innymi, że chodzi tylko o dobro dzieci. I naszym 
obowiązkiem było przekazać informację Radzie Gminy. 
Radny Krzysztof Grela - ludzie czytają, ale jest jakieś prawo prasowe, sprostowanie. 
W dyskusji głos zabierali; Maria Sak, Radca Prawny, Krzysztof Grela. 

Wójt odniósł się do wystąpienia dyrektorów szkół, przypomniał, że już na poprzednich 
sesjach zwracałem uwagę, że jesteśmy z panią przewodniczącą opisywani, podawana jest 
nieprawda, obrażanie naszych uczuć, pomawianie nas itd doskonale pamiętacie jaka była 
sytuacja ze złożeniem wieńca. 
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Dziwię się, że radny mówi, że go to nie interesuje, albo radę nie powinno. 
Przecież są tu obrażani wszyscy, nauczyciele, dyrektorzy szkół, dzieci, rodzice, pracownicy 
urzędu gminy. Pozwoliliśmy sobie poszukać jak do czegoś można podejść, rozwiązać. 
Dzisiaj Starosta od nas chce pół miliona złotych, wniosek przyszedł na milion, czy 
naprawdę jest czas, żeby takimi rzeczami się zajmować, bo ktoś kogoś chodzi i oczernia, 
czy na tym ma polegać współpraca, pomoc gminie. Przeczytał pismo; 

„Z uwagi na niemożliwy kontakt w sposób pisemny, telefoniczny czy elektroniczny, 
zwracam się z żądaniem do administratora strony Moja Gmina Adamów, która występuje 
jako inicjatywa o udzielenie informacji poprzez jej upublicznienie na stronie zarządzanej 
przez administratora, tj.: 
Wynikających z Regulaminu usługi Strony na Facebooku; 
1. Dokument wskazujący powołanie inicjatywy Moja Gmina Adamów. 
2.Upoważnienie inicjatywy Moja Gmina Adamów, dla osoby która jest administratorem, 
zarządza, akceptuje i upublicznia treść strony. 
3. Wskazać poprzez podanie podstawy prawnej dla możliwości użycia nazwy domeny Moja 
Gmina Adamów oraz przedstawienia upoważnienia o zatwierdzeniu upoważnionego 
przedstawiciela podmiotu, którego strona dotyczy. 
4. Opublikować zgody od osób, nieupoważnionych do udzielania informacji a związanych 
z funkcjonowaniem Gminy Adamów, pozyskanych takich informacji i ich wykorzystaniu na 
administrowanej stronie. Tym samym kwestionuję oraz proszę o upublicznienie poprzez 
udzielenie oświadczenie lub innej informacji udzielonej przez administratora strony, 
dotyczącej o nie wprowadzaniu w błąd innych użytkowników Facebooka, poprzez 
stworzenia pozoru oficjalnej strony podmiotu oraz, że opisy umieszczone na stronie 
inicjatywy Moja Gmina Adamów nie zawierają zbędnych opisów lub niepotrzebnych 
kwalifikatorów. 
Wynikających ze złożonego oświadczenia podczas zakładania administrowanej strony 
Moja Gmina Adamów prowadzonej przez inicjatywę; 
1. Ze względu na zabronienie podawania fałszywych danych osobowych na Facebooku oraz 
tworzenie konta dla innej osoby bez jej pozwolenia, wnoszę o podanie informacji 
o pozwoleniu inicjatywy Moja Gmina Adamów na założenie, prowadzenie i redagowanie 
treści na stronie Moja Gmina Adamów. 
2. Czy Facebook wyraził zgodę na administrowanie strony Moja Gmina Adamów innej 
osobie czy osoba występująca jako administrator prowadzi tę stronę od chwili jej 
powstania? 

Poruszane sprawy z życia Gminy Adamów poprzez pracę urzędników, prowadzone 
inwestycje, pracę szkół, narzucanie perspektywy postrzegania spraw społeczności lokalnej, 
cenzorowanie czy narzucanie własnego zdania oraz prowadzenie akcji wyborczej, jest w 
moim odczuciu zbyt daleko idącym działaniem. Działanie, które nie ma żadnej legitymacji 
aby występować jako inicjatywa Moja Gmina Adamów. 
Nie kwestionuję wolności słowa, czy posiadania własnego zdania niemniej jednak wolność 
słowa i zajmowane stanowisko nie mogą naruszać zasad współżycia społecznego, dobrego 
imienia osób trzecich oraz nie mogą naruszać przepisów prawa regulującego tutejszego 
funkcjonowanie inicjatywy Moja Gmina Adamów. 

Ku przypomnieniu, z chwilą uruchomienia nowej witryny w domenie 
www.adainow.qmina.pl, pierwszym wpisem było zaproszenie do współpracy w tworzeniu, 
zawartości czy wyglądu nowo powstałego serwisu. 
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Pozostaje pytanie dlaczego nikt nie był zainteresowany współpracą na rzecz społeczności 
Gminy Adamów. 
Nasuwa się niestety myśl, że lepiej wyrażać swoje zdanie i dawać do zrozumienia z ukrycia. 
Internet daje jedynie złudną nadzieję iluzoryczną o możliwości „schowania" się i bycie 
niewidzialnym. 
Mając nadzieję, że niniejsze pismo nie pozostanie bez odpowiedzi i poznamy stronę do 
rozmowy. 
Informuję, że w obecnym stanie rzeczy poddawane są głębokiej analizie zapisy inicjatywy 
Moja Gmina Adamów oraz rozważamy rozwiązanie, które nam daje poznanie „drugiej 
strony" poprzez wykorzystanie zapisów wynikających Regulaminu Facebooka, zasad 
wykorzystania danych czy standardami społeczności. Odnoszących się do wykorzystania 
zapisów wszczęcia sporu przed sądem z państwa członkowskiego UE, gdzie zastosowanie 
maja przepisy obowiązujące w kraju członkowskim ich zamieszkania dla naszej Gminy jest 
to Sąd Rejonowy w Zamościu." 

Wójt - na dzień dzisiejszy obrażani są; Wójt, gmina, pracownicy, dyrektorzy, rada, rodzice, 
dzieci, wszyscy, niszczony jest wizerunek tego co udało się przez ileś lat wyrobić. To co 
zrobiły szkoły, wszystko jest negowane. Zwrócił się do rady gminy jako organu, który jest 
nad Wójtem, szkołami, aby zadecydowała, czy mamy podjąć jakieś kroki prawne, czy jeżeli 
zajdzie potrzeba wynająć prawnika, który tylko takimi rzeczami się zajmuje. Czy skierować 
sprawę do odpowiednich organów. Dłużej tak nie może być, dopóki Wójt był oczerniany, 
dzisiaj są oczerniani wszyscy. Myślę, że informacja, którą oczytałem powinna ukazać się 
w biuletynie i na naszej stronie. Osoba która to prowadzi może przyjść porozmawiać, jak 
nie kierujemy sprawę. 
Radny Krzysztof Grela - są organa od tego. 
Pani przewodnicząca poddała pod głosowanie, aby tą sprawą zajął się do tego 
upoważniony organ. Za głosowało 11, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

Pani Aneta Zub przedstawiła wyniki kontroli przeprowadzonych w latach 2016 -2017. 
Pani Agata Malicka podsumowała wyniki przeprowadzonych kontroli oraz przedstawiła 
nowe zasady naliczania podatków. 

Zajęcie stanowiska w sprawie utworzenia Posterunku Policji w Adamowie. 

Pani przewodnicząca poddała pod głosowanie, zapytała, czy zwrócić się do Komendanta 
Wojewódzkiego Policji o utworzenie Posterunku Policji w Adamowie? 
Za głosowało 11, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

Pani Skarbnik zwróciła się z prośbą do rady o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w 
bieżących środkach z przeznaczeniem na złożenie wniosku na zadanie inwestycyjne. 

Pani przewodnicząca wniosek poddała pod glosowanie, zapytała kto jest za 
zabezpieczeniem? 

Za głosowało 11, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

Ad.26. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania 

Wójt udzielił odpowiedzi na interpelacje; 
Dla radnego Jacka Kuryło - prośbę odsuwamy są większe rzeczy, są większe pieniądze na 
dofinansowania. Na dzień dzisiejszy nic się nie da zrobić. 21/22 



Dla radnego Krzysztofa Greli - odpowiedź będzie na piśmie. 

Dla radnego Ryszarda Krawczyka i Andrzeja Wiśniewskiego - będzie sucho, będziemy 
zamawiać kamień, tłuczeń. 

Przypominał o planowanych zadaniach inwestycyjnych. 
Otrzymaliśmy z 925 tys. zł z MSWIA, podpisano w ubiegłym roku umowę na 1.400 tys. zł 
na budowę wodociągu w Suchowoli - Koloni, który jest realizowany. Będzie 2 min zł, 
na solary. Otrzymaliśmy 925 tys. zł na drogę w Koloni. Mamy przyznane 375 tys. zł. 
na Schetynówkę. Jeżeli wyszłaby droga powiatowa to sypnęłoby na gminę 5 min. zł. 
Takiego roku jeszcze nie było. W przygotowaniu mamy plan rewitalizacji Jacni na prawie 4 
min zł. tj. około 95% dofinansowania, czyli około 3.5 min zł.. Chcemy w tym roku 
przygotować i złożyć wniosek PROW na dokumentację na wodociąg. Wyjaśnił, że aby 
złożyć wniosek to brakuje jednej inwestycji - wniosek powiązany, musimy wykonać 
kanalizację. W związku z tym, że Boża Wola jest małą miejscowością to kanalizacja drogo 
by nie kosztowała, około 25 przyzagrodowych oczyszczalni ścieków bo tego typu 
kanalizację trzeba rozważać tj. około 250 tys. zł. 
Złożył życzenia świąteczne. 
Pani przewodnicząca przypomniała o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych. 
Odczytała życzenia świąteczne, które wpłynęły od dyrektorów szkół. 

Ad.27. Pani Bożena Skiba - Przewodnicząca Rady Gminy Adamów zamknęła obrady XXV sesji 
VII kadencji Rady Gminy Adamów. 

Protokółował 
Inspektor do spraw obronnycli a 
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