
Protokół Nr XXXIX/14 
z XXXIX sesji VI kadencji Rady Gminy Adamów 

odbytej w dniu 14 marca 2014 r. 

XXXIX sesję VI kadencji Rady Gminy Adamów odbyto w sali narad Urzędu Gminy Adamów. 
Sesję rozpoczęto o godz. 903, a zakończono o godz. 1040. 
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 

Lista obecności (Zał. Prot. Nr 1). 

Radny nieobecny: 

1. Pan Bogdan Józef Nowaczyk 
2. Pan Czesław Marian Skrzyński 
3. Pan Piotr Zawiślak. 

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 Zespołu Szkół w Suchowoli 
6. Pani Elżbieta Kuźma - Dyrektor Zespołu Szkół w Szewni Górnej 
7. Pan Tomasz Kania - Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Jacni 
8. Pani Danuta Jaworska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
9. Pan Leszek Jaremek - pracownik LODR Oddział w Sitnie 
10. Pan Zbigniew Słota - Wiceprezes Polskiego Związku Wędkarskiego „Jacynka' 
12. Pracownicy Urzędu Gminy 
11. Sołtysi. 

Lista obecności (Zał. Prot. Nr 2) 

Porządek sesji: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie ąuorum 
2. Przyjęcie porządku obrad 
3. Przyjęcie protokółów z poprzednich 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. Pan Tomasz Marek Michałuszko 
8. Pan Dariusz Jacek Radliński 
9. Pan Witold Romaszko 

10. Pani Bożena Ela Skiba 
11. Pan Dariusz Kazimierz Sołtys 
12. Pan Jan Krzysztof Teterycz. 
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7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2014 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu opracowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach p.n. 
„Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych" oraz upoważnienia Wójta 
Gminy Adamów do podpisania umowy o dofinansowanie projektu 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

10. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2013 
- dyskusja 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych 
stanowiących własność Gminy 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

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

Przebieg sesji: 

Ad.l. Otwarcia XXXIX sesji VI kadencji Rady Gminy Adamów dokonał Pan Janusz Kowalczuk 
Przewodniczący Rady Gminy Adamów. 
Na podstawie listy obecności stwierdził, że na stan 15 radnych obecnych jest 12, 
co stanowi ąuorum do prawomocności obrad. 

Ad.2. Pan Przewodniczący - poinformował, że radni projekt porządku obrad otrzymali wraz 
z zawiadomieniem. Zapytał czy w sprawie porządku obrad ktoś chce zabrać głos? 

W sprawie porządku obrad z radnych nikt nie zabierał głosu. 

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 12, przeciw-, wstrzymało się -. 
Przewodniczący stwierdził, że rada gminy uchwaliła porządek obrad XXXIX sesji VI 
kadencji. 

Ad.3. Przewodniczący rady - poinformował, że protokół z poprzednich sesji tradycyjnie 
wyłożono przed sesją na sali obrad i jest do publicznego wglądu. 

Zabierając głos Radny Jan Teterycz, mówił że w protokóle nie odnotowano jego 
wypowiedzi na temat nie otrzymania kompletnych materiałów na sesję dotyczących braku 
w załączniku do zmian wieloletniej prognozy finansowej zadania inwestycyjnego budowa 
drogi na Ulicy. 



Pani Skarbnik przypominała, iż na poprzedniej sesji wyjaśniła, że do projektu uchwały w 
sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej dołączono tylko wykaz proponowanych 
zmian w wieloletniej prognozie finansowej. Natomiast zadnie inwestycyjne budowa drogi 
w Suchowoli na Ulicy ujęte jest w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej przyjętej w dniu 18 grudniu 2013r. i zadanie to istnieje. 

Przewodniczący zapytał radnych, czy protokół z przednich sesji z dnia 28 lutego 2014r. 
przyjmujemy przez odczytanie, czy bez odczytania? 
„za" przyjęciem protokółu bez odczytania głosowało 12. 

Zabierając głos pan Leszek Jaremek mówił między innymi na temat; 

1. Możliwości zakupu materiału siewnego i ziemniaków oraz jakie należy spełnić 
warunki aby uzyskać dopłatę, 

2. Organizowanego podstawowego kursu chemizacyjnego w dn. 14-15 kwietnia br. w 
Potoczku, 

3. Składania wniosku na dopłaty, 
4. Doboru środków ochrony roślin i ich ewidencjonowania. 

Ad.4. Interpelacje i zapytania. 

Zabierając głos radny Piotr Czarnecki - prosił, aby z chwilą poprawy warunków 
wyrównać drogę na osiedlu w Bondyrzu, proponował aby do wyrównania drogi 
wykorzystać pokruszony asfalt, który znajduje się między Marketem, a posesją pana 
Trusza. 

Zabierając głos radny Jan Teterycz - prosił o koparkę na 2- 3 dni do naprawy dróg oraz o 
naprawę drogi w lesie. 

Zabierając głos Zbigniew Słota - poinformował, że walne zgromadzenie Koła 
Wędkarskiego w Jacni - podjęło uchwałę aby zwrócić się do rady gminy o podjęcie 
działań zmierzających do zagospodarowania gruntów pod budowę zbiorników wodnych 
tj. na Bródkach, Suchowoli Kąt i w samej Suchowoli. W uzasadnieniu podał między 
innymi, że zwiększy to zasoby wody do różnych celów, otworzy drogę do rozwoju 
agroturystki, przyczni się do wzrostu liczby miejsc pracy. Prosił o podjęcie w 
najbliższym czasie działań w tym zakresie. 

Zabierając głos radny Jan Kawałko - poinformował, że w Rachodoszczach powstało Koło 
Gospodyń Wiejskich, członkinie koła posprzątali pomieszczenia w budynku byłej szkoły 
w Rachodoszczach oraz teren wokół niego. Potrzebują wsparcia i pomocy ze strony 
Gminy w remoncie i pomalowaniu pomieszczeń w tym budynku. 
Prosił o wycięcie dębu rosnącego przed budynkiem szkoły, proponując aby wycięte 
drewno przeznaczyć np. na stoły. 
Prosił o utwardzenie kamieniem placu przed sklepem w Rachodoszczach. 
Nawiązując do interpelacji z poprzedniej sesji w sprawie remontu drogi na „Górze", 
proponował aby w miarę potrzeb drogę wyrównać w miejscach wybitych dołów, 
natomiast nie ma potrzeby drogi obkopywać. 

Zabierając głos Przewodniczący Rady - mówił, że jeżeli będzie sucho drogi będą 
remontowane. 
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Pan Tomasz Michałuszko odczytał pisma; 

* pismo Zofii Frankiewicz zm. Kolonia Potoczek w sprawie naprawy drogi w kierunku jej 
posesji. 

* pismo Marioli Szykulskiej reprezentującej mieszkańców Koloni Adamów w sprawie 
budowy i utwardzenia drogi do Koloni Adamów. 

Pan Piotr Nogas odczytał pismo Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie 
Delegatura w Zamościu z dnia 3 marca 2014r. IN.III.5183.42.1.2014 dotyczące opinii w 
sprawie przywrócenia przebiegu drogi przez park Obiekt: zespół dworski w Adamowie, 
wpisany do rejestru zabytków województwa lubelskiego decyzją wkz z dnia 16.X.1984 r. 
znak: KL.534/1/84 Nr rejestru: A/1476. 

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. Pan Wójt omówił projekt uchwały. 
W dyskusji głos zabierali; 
Zabierając głos radny Jan Teterycz zapytał Wójt, że składał na 2015r. wniosek o 
Schtynówkę na drogę, a mamy remont drogi oraz kiedy i gdzie będzie realizowany drugi 
etap drogi w Jacni?. 
Zabierając głos Wójt - wyjaśnił, że nie wiadomo gdzie będzie realizowany drugi etap 
drogi w Jacni. Tego zadania nie ma w budżecie oraz nie ma w planie wieloletnim. 
Nie którzy chcą rozliczać Wójta za drogi, że w planach wieloletnich nie było. 
Przypomniał, że na poprzedniej sesji radni zagłosowali za wymianą wodociągu w Bożej 
Woli, Rachodoszczach i Feliksówce, a zadania tego w planie do 2020r. nie było. 
W planie wieloletnim też nie było drogi Bondyrz - Trzepieciny na którą będziemy 
składać wniosek o pozyskanie środków ze Schetnówki. Na temat remontu, czy budowy 
drogi wielokrotnie składane były wyjaśnienia. 
Co będzie robione w 2015r. na to pytanie nikt nie odpowie. Plan wieloletni służy do 
składania wniosków na środki zewnętrzne. Nawiązując do realizacji zadań przypomniał, 
że był realizowany pierwszy etap drogi w Adamowie, a dzisiaj konserwator zabytków 
stawia warunki - może droga będzie z granitu?. Wykonany został pierwszy etap drogi w 
Potoczku, a kiedy będzie realizowany drugi etap nie wiadomo - kiedy będą pieniądze. 
Tak, że trudno odpowiedzieć kiedy będzie realizowany drugi etap drogi w Jacni. 
Trzeba zwracać uwagę na potrzeby całej gminy. 

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 12. 
(Zał. Prot. Nr 5) 

Ad.8. Pan Wójt wyjaśnił, że sesja została zwołana głównie po to aby wprowadzić do budżetu 
gminy otrzymane 340 tys. zł. środki unijne na odziały przedszkolne. Jednocześnie 
zostaliśmy zobowiązani do przesłania w ciągu 10 dni uchwałę rady. 
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Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 12. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 6) 

Ad.9. Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 12. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 7) 

Ad. 10. Pani Aneta Zub złożyła sprawozdanie z realizacji programu współpracy z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego za rok 2013 

Ad. 11. Pan Piotr Nogas przedstawił projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 12. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 8). 

Ad. 12. Wójt udzielił odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania. 

Dla radnych zgłaszających potrzeby remontowe dróg, drogi po zimie są w bardzo złym 
stanie, będziemy starali się je naprawiać. Prosił radny o wskazanie zakresu robót oraz 
nadzorowanie pracy koparki. 
Poinformował, że planowany jest zakup 500 ton kamienia oraz 100 ton tłucznia, 
ponieważ jest zapotrzebowanie na różny materiał do naprawy dróg. 
Zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy kupować gruz w ilości 300 ton za 48,00 zł. 
brutto, czy 200 ton żużlu za cenę o połowę niższą. 
Zabierając głos radny Jan Teterycz zapytał kto złożył taka ofertę sprzedaży kamienia za 
48 zł.brutto, ponieważ on kupował za 30 zł.brutto za tonę. 
Zabierając głos Wójt mówił, że odkupimy od pana Jana Teterycza kamień płacąc 32 zł. 
brutto za tonę. 
Zabierając głos pan Stanisław Hejzner - wyjaśnił, że oferta została złożona do trzech 
oferentów. Najtańszy z oferentów zaproponował sprzedaż kamienia za 48 zł. brutto za 
tonę. 
Dla radnego Jana Kawałko - Koło najpierw musi zapisać się do Stowarzyszenia, 
następnie wykazać się chęcią działania, a gmina będzie wspierała działalność. 

Pan Wójt udzielił odpowiedzi w sprawie remontu drogi do pani Źrebiec - jest problem 
ponieważ droga podlega konserwatorowi zabytków. 

Pan Wójt ustosunkował się do pisma pani Marioli Szykulskiej - zaznaczył, że nigdy 
nikomu nie obiecywał drogi. Rada może zrezygnować z budowy drogi w Bondyrzu i 
budować drogę do Koloni Adamów tylko, że na tą drogę nie pozyska się środków ze 
Schetynówki. 
W sprawie budowy wodociągu w Bożej Woli, Rachodoszczach i Feliksówce oraz 
budowy wodociągu w Suchowoli - Kolonia, których łączny koszt wyniesie około 6 min. 
zł. głos zabierali; Wójt, Stanisław Hejzner, Jan Kawałko, Jan Teterycz. 

Pan Wójt prosił o dyskusje na temat wniosku Koła Wędkarskiego w sprawie budowy 
zbiorników wodnych. Prosił aby w sprawie budowy zbiorników porozmawiać z 
mieszkańcami. 

5 



Poinformował, że w dniu 3 maja br. w Jacni odbędą się ogólnokrajowe zawody w 
biathlonie organizowane przez Amazonki. 

Zabierając głos pani Jolanta Sprawka - zaproponowała, aby zrobić mapki z zaznaczenie 
terenu, który miałby być przeznaczony pod budowę zbiorników. 

Dyrektorzy szkół; Maria Sak i Elżbieta Kuźnia podziękowały Wójtowi za poparcie 
inicjatywy i realizację projektów na rzecz szkół. 

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