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

odbytej w dniu 24 stycznia 2014 r. 

XXXVI sesję VI kadencji Rady Gminy Adamów odbyto w sali narad Urzędu Gminy Adamów. 
Sesję rozpoczęto o godz. 9°\ a zakończono o godz. 112\ 
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 Ryszard Krawczyk 
6. Pan Tomasz Marek Michałuszko 
7. Pan Bogdan Józef Nowaczyk 

Lista obecności (Zał. Prot. Nr 1). 

Radni nieobecni: 

1. Pan Jerzy Stanisław Koza 
2. Pan Piotr Zawiślak 

Oprócz radnych w sesji udział wzięli: 

1. Pan Dariusz Szykuła -Wójt 
2. Pan Piotr Szmidt - Sekretarz Gminy 
o j . 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 Zbigniew Bronowicki - Architekt 
10. Sołtysi. 

Lista obecności (Zał. Prot. Nr 2) 

Porządek sesji: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie ąuorum 
2. Przyjęcie porządku obrad 
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji 
4. Zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych 
5. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji 
6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady 

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Adamów, 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

8. Pan Dariusz Jacek Radliński 
9. Pan Witold Romaszko 

10. Pani Bożena Ela Skiba 
11. Pan Czesław Marian Skrzyński 
12. Pan Dariusz Kazimierz Sołtys 
13. Pan Jan Krzysztof Teterycz 



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

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków w budżecie gminy 
na 2015 rok na fundusz sołecki 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

10. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków w budżecie 
gminy na 2015 rok na fundusz sołecki 

- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie 
dożywiania dzieci, uczniów „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020" 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 
przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia 
udzielane w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na 
lata 2014-2020 
- dyskusja 

- podjęcie uchwały 

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca 
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Mariana Dworakowskiego na działania 
Wójta 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania 
16. Zamknięcie obrad sesji. 

Przebieg sesji: 

Ad.l. Otwarcia XXXVI 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 13, 
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 zmianę proponowanego porządku obrad i rozpatrzenie w pkt. 7 
porządku obrad temat „Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów" z uwagi na obecność na sesji 
pana Architekta. 
Za przyjęciem wniosku głosowało 13, przeciw -, wstrzymało się -. 
Przewodniczący stwierdził, że wniosek został przyjęty. 

Przewodniczący rady poddał pod głosowanie zmieniony porządek dzienny obrad sesji. 
Za przyjęciem porządku obrad głosowało 13, przeciw-, wstrzymało się -. 
Przewodniczący stwierdził, że rada gminy uchwaliła porządek obrad XXXVI sesji VI 
kadencji. 

Ad.3. Przewodniczący rady - poinformował, że protokół z poprzedniej sesji tradycyjnie 
wyłożono przed sesją na sali obrad i jest do publicznego wglądu. 
Zapytał radnych, czy protokół przyjmujemy przez odczytanie, czy bez odczytania? 
Za przyjęciem protokółu bez odczytania głosowało 13. 

Przewodniczący stwierdził, że protokół z XXXV sesji Rady Gminy Adamów z dnia 
18 grudnia 2013 r. został przyjęty bez odczytania. 

Ad.4. Interpelacje i zapytania. 

Radny Piotr Czarnecki - poinformował, że zwisające pod ciężarem śniegu i lodu gałęzie 
drzew przy drodze do fabryki utrudniają przejazd samochodom ciężarowych. 

Radny Jan Teterycz - prosił o podjęcie tematu wynagrodzenia strażakom OSP - temat ten 
omawiany był na poprzedniej sesji. 

Radny Jan Kawałko - prosił o zwrócenie uwagi na jakość odladzania /posypywania/ i 
odśnieżania dróg powiatowych. 

Pan Tomasz Michałuszko odczytał pisma; 

* pana Jana Teterycz, Suchowola, z dnia 23.01.2014r. w sprawie o sprostowanie błędnych 
zapisów w aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości 
Suchowola. 

* Starosty Zamojskiego z dnia 22 stycznia 2014r. Or. 7213.1.1.2014 w sprawie 
możliwości pozyskania dla firmy DEISENBERG S.E. obiektu którego przedmiotem 
działania będzie produkcja w branży spożywczej oraz pozyskanie terenu o pow. 12/13 
hektarów. 

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

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

Pan Zbigniew Bronowicki - omówił projekt uchwały. 

W dyskusji głos zabierali; 

Ad. 5. 

Ad.6. 

Ad.7. 



Radny Jan Teterycz - prosił o ujęcie w planie zagospodarowania przestrzennego gminy 
Adamów, ternu części Suchowoli od posesji pana Radlińskiego do posesji pana 
Łagowskiego, teren ten został pominięty w obowiązującym planie jako teren budowlany. 

Zabierając głos pan architekt wyjaśnił, że nie jest to błąd pisarski, który można by było 
naprawić. W tej chwili trzeba przeprowadzić całą procedurę zmiany planu łącznie ze 
zmianą studium. 

Zabierając głos radny Ryszard Krawczyk - pytał dlaczego w Jacni dla trzech działek 
określono teren zabudowy oddalony o 20 mb., natomiast właścicielom działek z terenu 
gminy Krasnobród nie stawia się takich wymogów. 

Pan architekt udzielił odpowiedzi wyjaśniającej, przedstawił projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13, przeciw -, wstrzymało się -, 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 5) 

Ad.8. Pani Skarbnik omówiła oraz przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13, przeciw -, wstrzymało się -, 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 6) 

Ad.9. Zabierając głos radny Jan Kawałko - wyraził stanowisko, aby podjąć uchwałę o 
utworzeniu funduszu sołeckiego. 

Zabierając głos radca omówił procedurę korzystania i przeznaczenia funduszu sołeckiego. 
Zabierając głos Wójt - przypomniał, że dotychczas z funduszu korzystało około 3 
sołectw, aby złożyć wniosek należy odbyć zebranie wiejskie, prowadzić pełną 
dokumentację, a następnie się rozliczyć rzeczowo i finansowo. 
Przewodniczący upomniał 2 krotnie radnego Jana Kawałko. 
Zabierając głos radny Jan Teterycz - wyraził stanowisko, aby utworzyć fundusz sołecki. 

Zabierając głos sołtys Zbigniew Skóra-mówił, że decyzja w sprawie funduszu 
sołeckiego należy do rady gminy, jeżeli rada wyodrębni środki na fundusz będziemy z 
niego korzystać, jeżeli dane sołectwo wykorzysta fundusz do będzie dobrze, jeżeli nie 
środki pozostaną w budżecie. 

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 4, przeciw 9, wstrzymało się 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta. 

Ad. 10. Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 9, przeciw 4, wstrzymało się -, 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 7) 

Ad.l 1. Pan radca omówił projekt uchwały, pani Danuta Jaworska - przedstawiła projekt 
uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 8). 



Ad. 12. Pani Danuta Jaworska - przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 9). 

Ad.13. Pan Piotr Nogas - przedstawił projekt uchwały. 
Radny Jan Teterycz zapytał o wymóg oznakowania pojazdów asenizacyjnych. 
Panowie radca i Piotr Nogas - wyjaśnili, że od chwili wejścia uchwały w życie odbiorcy 
nieczystości z terenu gminy będą musieli mieć oznakowane pojazdy. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 10). 

Ad. 14. Pani Bożena Skiba przewodnicząca Zespołu do spraw zbadania skargi na działania 
Wójta odczytała protokół z posiedzenia Zespołu ds. zbadania skargi na działania Wójta 
odbytego w dniu 3 stycznia 2014r., przedstawiła projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia 
skargi Pana Mariana Dworakowskiego na działania Wójta. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 11). 

Ad. 16. Wójt udzielił odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania. 

Dla radnego Piotra Czarneckiego - o zagrożeniach należy zgłaszać na bieżąco, a nie 
czekać do sesji. Takie zagrożenia nasi pracownicy już usuwali. W przypadku 
wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa zgłaszać do straży pożarnych. 

Dla radnego Jana Teterycza - sprawa diet dla strażaków omawiana była na poprzedniej 
sesji, ale rada nie rozstrzygnęła tematu. Dlatego też projektu uchwały na dzisiejszą sesję 
nie przygotowano. Prosił radę o zajęcie w tym temacie stanowiska. Przedstawił wydatki 
ponoszone przez gminę na wypłacanie diet strażakom oraz przewidywany wzrost 
kosztów podwyższenia diet. 
Odnośnie pisma złożonego przez Jana Teterycza - dokładne wyjaśnienie przedstawił pan 
architekt. Poprawić planu się nie da, trzeba plan gminy opracowywać od nowa. Aktualnie 
realizowanych jest 300 wniosków w sprawie przekształcenia terenu. Po wykonaniu tego 
zadania, trzeba będzie zlecić urbaniście wykonanie około 20 zmian w planie. 

Dla radnego Jana Kawałko - potrzeby odladzania - odśnieżania każdy może tak jak Wójt 
zgłosić do Zarządu Dróg Powiatowych. Wójt nie odpowiada za drogi powiatowe. 

Odnośnie pisma Starosty Zamojskiego w sprawie możliwości pozyskania dla firmy 
DEISENBERG S.E. obiektu którego przedmiotem działania będzie produkcja w branży 
spożywczej oraz pozyskanie terenu o pow. 12/13 hektarów, gmina nie ma takich trenów, 
osoby indywidualne zainteresowane sprzedażą, mogą swoją ofertę zgłosić firmie. 

Wójt prosił radę o wyrażenie stanowiska w sprawie podjęcia działania w zakresie 
złożenia projektu na Schetynówkę na rok 2015 na budowę drogi Bondyrz od „Groszka" 
w kierunku Trzepiecin oraz z Trzepiecin do Bondyrza (obok zakładu pana 
Kleniewskiego) do drogi powiatowej. Ciąg drogi miałby długości około 2 km. 



W dyskusji głos zabierali: 
Radny Jan Teterycz mówił, że od zakładu pana Kleniewskiego do drogi powiatowej, 
należy wykonać drogę z asfaltu, ponieważ droga z kostki nie wytrzyma ciężaru 
przejeżdżających wysokotonażowych samochodów. 
Wójt wyjaśnił, że projektanci zaprojektują drogę, dotychczas wykonane drogi z kostki nie 
posypały się. 
W dyskusji na temat realizacji i potrzeb budowy dróg głos zabierali; 
Jan Teterycz, Ryszard Krawczyk, Janusz Kowalczuk, Bożena Skiba, Skarbnik Gminy, 
Wójt. 
Przewodniczący podał pod głosowanie zgłoszony wniosek Wójta w sprawie podjęcia 
działania w zakresie złożenia projektu na Schetynówkę na rok 2015 na budowę drogi 
Bondyrz od „Groszka" w kierunku Trzepiecin oraz od Trzepiecin do Bondyrza (obok 
zakładu pana Kleniewskiego) do drogi powiatowej. 
Za przyjęciem wniosku głosowało 10, przeciw 1, wstrzymało się 1. 

Pan radca zaproponował zwołanie sesji nadzwyczajnej zaraz po zakończeniu obrad 
bieżącej sesji pod warunkiem, że radni wyrażą zgodę na odbycie sesji nadzwyczajnej 
do rozpatrzenia punktu „Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Gminnemu 
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Adamowie", potrzeba zwołania sesji nadzwyczajnej wynika 
z tego, że powyższa uchwała jest niezbędna do programu. 
Przewodniczący zgłoszoną propozycje poddał pod głosowanie, za zwołaniem sesji 
nadzwyczajnej głosowało 13. 

W dyskusji nad ustaleniem diet dla strażaków OSP głos zabierali; 

Zabierając głos pani skarbnik przedstawiła wydatki na straże oraz przewidywany wzrost 
wydatków po podwyższeniu ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży 
Pożarnych za udział w szkoleniu pożarniczym. 

Zabierając głos radny Dariusz Sołtys - mówił między innymi, że liczba strażaków 
systematycznie maleje na skutek niżu demograficznego, czas strażaków jest kosztowny -
dużo czasu poświęcają na przygotowanie i wyszkolenie, strażacy nieraz muszą brać 
urlopy. Jeżeli nie podwyższy się stawki, to strażacy odejdą z jednostek OSP skutek 
będzie taki, że straże zanikną. Poinformował, że na zebraniu strażacy proponowali 
ustalenie stawki w wysokości 10 zł. za godzinę. Poparł propozycję strażaków. 

Wójt - proponował rozważne podejście do podwyższenia ekwiwalentu pieniężnego dla 
członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w szkoleniu pożarniczym. Przedstawił 
obowiązujące stawki; 
17,50 zł. za godzinę za udział w akcji, 
3.00 zł. za godzinę za udział w szkoleniach. 
Zabierając głos radny Jan Teterycz - proponował ustalenie stawki wysokości 10 zł. za 
godzinę za szkolenia dla członków OSP. 
Przewodniczący podał pod głosowanie propozycję ustalenia stawki za szkolenia w 
wysokości 10 zł. za godzinę, Za przyjęciem propozycji głosowało 7, przeciw 5. 

Ad. 17. Pan Janusz Kowalczuk - Przewodniczący Rady Gminy Adamów zamknął obrady 
XXXVI sesji VI kadencji Rady Gminy Adamów. 

/ 


