
Protokół Nr XIV/2016
z XIV sesji VII kadencji Rady Gminy Adamów

odbytej w dniu 23 sierpnia 2016 r.

XIV sesję VII kadencji Rady Gminy Adamów odbyto w sali narad Urzędu Gminy Adamów
Sesję rozpoczęto o godz. 9%, a zakończono o godz. 101”.
Bożena Skiba - przewodnicząca obrad.
Jan Cios - protokólant.

Radni obecni:

1. Pan Grela Krzysztof Dariusz 8. Pan Michałuszko Tomasz Marek
2. Pan Kawałko .Ian Henryk 9. Pan Powrożnik Piotr Artur
3. Pan Kierepka Henryk Ĺ0. Pani Skiba Bożena Ela
4. Pan Koza Jerzy Stanisław Ĺ1. Pan Skrzyński Czesław Marian
5. Pan Krawczyk Ryszard 12. Pan Słota Paweł Kamil
6. Pan Kuryło Jacek Marian 13. Pan Sołtys Dariusz Kazimierz
7. Pan Lewusz Mirosław Paweł 14. Pan Wiśniewski Andrzej
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Lista obecności (Zał. Prot. Nr 1).
Radny njeobecny;

1. 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 Zespołu Szkół w Suchowoli
6. Pani Elżbieta Kużma - Dyrektor Zespołu Szkół w Szewni Górnej
7. Pani Danuta Jaworska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
8. Pan Tomasz Kania - Kierownik Centrum Integracji Społecznej w .lacni
9. Sołtysi

Ą 10. Mieszkaniec Gminy
11. Pracownicy Urzędu Gminy Adamów.
Lista obecności (Zał. Prot. Nr 2)

Porządek sesji;

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
2. Pizyjęcie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych
5. Intbrmacja 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 2016
- dyskusja
- podjęcie uchwały
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9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Zamoj skiemu pomocy finansowej w formie
dotacji celowej na działanie pn.”Przebudowa drogi powiatowej Nr 3260 L, Tomaszów Lubelski-
Krasnobród- Jacnia”
- dyskusja
- podjęcie uchwały

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
- dyskusja
- podjęcie uchwały

11. Rozpatrzenie wniosku
- dyskusja

12. Informacja z realizacji funduszu sołeckiego za 2016r. oraz o wyodrębnionych środkach na
fundusz sołecki w budżecie gminy w roku budżetowym 2017
- dyskusja

13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania

14. Zamknięcie obrad sesji.

Przebieg sesji ,:,

Ad.l. Otwarcia XIV 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 14, 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 zabrał głosu.
Za uchwaleniem porządku obrad głosowało 14.
Przewodnicząca stwierdziła, że rada gminy uchwaliła porządek obrad XIV sesji VII kadencji.

Ad.3. Przewodnicząca rady - poinformowała, że protokół z poprzedniej sesji tradycyjnie wyłożono
przed sesją na sali obrad i jest do publicznego wglądu.

Przewodnicząca rady zapytała radnych, czy protokół przyjmujemy przez odczytanie, czy bez
odczytania?
Za przyjęciem protokółu bez odczytania głosowało 14, przeciw -, wstrzymało się -.

Przewodnicząca stwierdziła, że protokół z XIII sesji Rady Gminy Adamów z dnia 7 czerwca
2016 r. został przyjęty bez odczytania.

Ad.4. Interpelacje i zapytania

Zabierając głos radny Andrzej Wiśniewski - podziękował za koparkę.
Poinformował, że po jednej z ulew wynikła sprzeczka pomiędzy trzema rodzinami, które
mieszkają za kościołem.
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Według zdania radnego aby rozwiązać ten problem należy pod drogą gmimią wykonać
przepust odprowadzający wodę, ponieważ jedno z gospodarstw jest zalewane, a woda po
opadach deszczu długo się utrzymuje. Dopóki nie ma deszczu jest w porządku, jesienią
przyjdą deszcze i woda będzie stała.
Prosił o uporządkowanie drogi za kościołem na przeciwko posesji pana Sendłaka.

Zabierając głos radny Krzysztof Grela prosił panią dyrektor szkoły o informację w sprawie
naboru dzieci do przedszkola.

Pani przewodnicząca odczytała;

* pismo - wniosek mieszkańców wsi Rachodoszcze z dnia 08.06. 2016r. o realizację
całego odcinka oświetlenia ulicznego w Rachodoszczach w jednym zadaniu.

* pismo pana Wiesława Łagowskiego (data wpływu 28.06.2016) w sprawie pomocy w
utwardzeniu drogi.

* pismo pana Marcina Piotrowskiego zam. Czamowoda z dnia 10.07. 2016r. dotyczące
podania terminu dokończenia prac na rzecz polepszenia drogi we wsi Szewnia Górna i
Czamowoda.

* prośbę pani Marioli Szykulskiej zam. Adamów z dnia 16 sierpnia 2016r., aby autobus
szkolny przewoził dzieci Wiktorię, Patrycję i Mateusza Szykulskich z posesji Adamów 93
do Zespołu Szkół w Szewni Górnej.

* prośbę pana Stanisława Bilik zam. Adamów z dnia 16 sierpnia 2016r., aby autobus
szkolny przewoził dziecko Martę Blilik z posesji Adamów 94 do Zespołu Szkół w Szewni
Górnej.

Pan Tomasz Michałuszko z-ca przewodniczącego odczytał;

* prośbę Zarządu OSP w Potoczku z dnia 18 sierpnia 2016r. o interwencję w sprawie
użytkowania sprzętu (kosy spalinowej i kosiarki samojezdnej) zakupionego ze środków
funduszu sołeckiego.

* prośbę Zarządu OSP w Potoczku z dnia 25 lipca 2016r. skierowaną do sołtysa i Rady
Sołeckiej w Potoczku o wykoszenie placu wokół remizy.

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.
(Zal. Prot. Nr 4)
Pan Piotr Nogas przekazał do rozplakatowania i przekazania hodowcom świń Apel
Głównego Lekarza Weterynarii oraz ulotek i informacji dotyczących afrykańskiego pomoru
świń (ASF).

Ad.7. Pani Skarbnik zwróciła się o wyrażenie zgody na wprowadzenie w Wieloletniej Prognozie
Finansowej zmiany którą nie ujęto w materiałach przekazanych radnym na dzisiejszą sesję;
Zrrmiejszenie kwoty dotacji Wojewody na budowę drogi Suchowola Kolonia - Koziarka.
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Ad.8.

Ad.9.

Ad.l0

Ad.ll

Ad.l2

Za wprowadzaniem zmiany głosowali wszyscy 14.
Oraz o wprowadzenie zmiany nazwy przedsięwzięcia dotyczącego przebudowy drogi
Rachodoszcze - Feliksówka na „Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi
gminnej Nr 0l0825L Rachodoszcze - Feliksówka i budowę drogi gminnej Nr 010827 L
Feliksówka”.
Przewodnicząca zapytała radę czy wyraża zgodę?
Przewodnicząca stwierdziła, że rada wyraziła zgodę.

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały.
Za przyj ęoiem uchwały głosowało 14.
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.
(Zał. Prot. Nr 5)

Pani Skarbnik omówiła i przedstawiła projekt uchwały.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14.
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.
(Zał. Prot. Nr 6)

Pan Stanisław Hejzner omówił i przedstawił projekt uchwały.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14.
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.
(Zał. Prot. Nr 7).

. Pan Wójt omówił projekt uchwały.
Poinforrnował, że marny wiele dróg o szerokości 3 metrów w związku z tym wstrzymamy
się od sprzedaży działek położonych przy tych drogach, ponieważ gmina w przyszłości
ponosiłaby koszty związane z wykupem gruntu pod budowę dróg. Koszty związane z
zakupem działek to około 6 tys. zł.
Radny Krzysztof Grela - proponował całkowity zakaz sprzedaży działek przy drogach.
Poparł propozycje przedstawioną przez Wójta.

Pan Piotr Szmidt przedstawił projekt uchwały
Za przyjęciem uchwały głosowało 14.
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.
(Zał. Prot. Nr 8)

_ Rozpatrzenie wniosku.

Pani przewodnicząca odczytała prośbę pana Franciszka Teterycz zam. Warszawa o
sprzedanie działki stanowiącej własność Gminy położonej w obrębie Suchowola
oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 212/2 o pw. 0.12. ha.
Pan Sekretarz wyjaśnił, że działka położona jest między drogami gminnymi w Suchowoli
,,Doły”.
Ustalono, że na następną sesję zostaną przygotowane stosowne materiały.

.Pani Elżbieta Kozowicz - Grzesiuk przedstawiła informację z realizacji funduszu
sołeckiego za 2016r. oraz o wyodrębnionych środkach na fundusz sołecki w budżecie
gminy w roku budżetowym 2017.
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Ad.l3. Odpowiedzi na interpelacje izapytania

Wójt udzielił odpowiedzi na interpelacje oraz odniósł się do pism;

Dla radnego Andrzeja Wiśniewskiego - sprawą przepustu obok pana Bolesława Szykuły
zajmie się pan Hejzner.
Usypanie drogi koło pana Sendłaka, może uda się zrobić w tym roku.

Dla radnego Krzysztofa Greli - odpowiedzi udzieliła pani Dyrektor Zespołu Szkół w
Suchowoli, która poinformowała między innymi, że komisja rekrutacyjna nabór dzieci do
przedszkola zakończyła 25 czerwca br. z uwagi na 100% obsadę (21 dzieci). Na liście
rezerwowej umieszczono jeszcze troje dzieci, które dopisano do 4 - 5 latków.
Podziękowała Radzie i Wójtowi za podjęcie decyzji o utworzeniu przedszkola.

Wójt odniósł się do pisma Rachodoszcz - jeżeli będzie możliwe to oświetlanie będzie
robione, na razie trudno powiedzieć, planujemy drogę oraz żeby oświetlenie przy tej
drodze się znalazło i wszystko w tym kierunku robimy i realizujemy.

Wójt odniósł się do pisma pana Wiesława Łagowskiego - gmina nie ma możliwości aby
utwardzała dogi przy prywatnych posesjach. Pismo zostało skierowane do pani
kierownik GOSP o rozważenie pomocy osobie niepełnosprawnej w innej formie.

Wójt odniósł się do pisma pana Piotrowskiego -- wyjaśniłem, panu Piotrowskiemu, że w
tym roku gmina nie robi inwestycji drogowych oraz naprawy dróg, tylko mieszkańcy ze
środków funduszu sołeckiego. Jeżeli mieszkańcom nie odpowiada kruszony gruz za 20-30
zł za tonę , to trzeba zakupić kruszywo za 60 zł za tonę. Trzeba brać pod uwagę
zapotrzebowanie mieszkańców i nie kupować takich materiałów gdzie może trafić się drut,
przewód, luksfer tylko kupować kruszywo czyste drobnej frakcji z kopalni. Mieszkańcy
sami decydują co kupują.

Wójt odniósł się do pisma pani Marioli Szykulskiej i pana Stanisława Bilik - wyjaśnił,
że świadczymy dowóz dzieci z przystanków. Nie świadczymy dowozu z posesji. Z
miejscowości gdzie są drogi publiczne utwardzone, przy których są przystanki i miejsca
zabierania. Nie ma możliwości utworzenia kursu do Koloni Adamów, ponieważ nie ma tam
drogi, podobne sytuacje są w Koloni Potoczek, Malinówce, Suchowola-Kolonia,
Koziarka i innych miejscowościach.
Jeżeli państwo uważają, że mamy zabierać dzieci z każdej miejscowości, trzeba ogłaszać
przetargi i zamawiać mniej sze samochody ale wówczas trzeba będzie płacić imre pieniądze.

Pan radca wyjaśnił, że kupujemy bilety w komunikacji publicznej, a komunikacja
publiczna zatrzymuje się w miejscach wyznaczonych. Możemy ogłosić przetargi pod nasze
potrzeby ale będzie to kosztowało trzy razy więcej. Wówczas Wójt ustalałby miejsca
zbiórek. Aktualnie korzystamy z publicznej komunikacji i nie możemy nakazywać
przewoźnikowi gdzie ma stawać.
Wójt mówił, że jeżeli utworzylibyśmy kurs do jednej miejscowości gdzie nie ma drogi,
nawrotek to i do wszystkich pozostałych takich miejscowość należy utworzyć dojazd.
Ponieważ wszystkich mieszkańców i dzieci traktować należy jednakowo.

Zwrócił się do rady o wypowiedzenie się na temat organizacji dowozu dzieci w przyszłym
roku.
Radni nie zabierali głosu w powyższej sprawie.
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Ad.l4

Wójt odniósł się do pisma Zarządu OSP Potoczek, kierując słowa do wszystkich,
ponieważ temat dotyczy wszystkich robiących zakupy z funduszu sołeckiego, wyjaśnił, że
wszystko co jest zakupione z funduszu sołeckiego jest mieniem gminny i ma służyć
wszystkim. Odnosząc się do sytuacji w sołectwie Potoczek opisanej w piśmie gdzie
mienie gminne przechowuje się na terenie prywatnym (jest remiza) kosi się prywatne
podwórka. Z gminy nikt nie będzie jeździł sprawdzać tylko będziemy sprawę zgłaszać do
odpowiednich służb. Wójt prosił o wyjaśnienie sprawy, uzgodnić i sprzęt postawić w takim
miejscu aby było to transparentne, aby każdy wiedział do czego jest wykorzystywany i
gdzie jest wykorzystywane. Sprzęt nie powinien stać na podwórkach prywatnych i być
wykorzystywany do celów prywatnych. Apelował, aby sprzęt wykorzystywać tylko do
celów publicznych - czyli gmimrych.

Zabieraj ąc głos radny Andrzej Wiśniewski - proponował, aby na wrześniowych zebraniach
sołeckich omówić temat wykorzystania funduszu sołeckiego.

Pani Skarbnik przypomniała, że w ubiegłym roku przed pierwszymi wnioskami funduszu
sołeckiego było zebranie na którym tłumaczono na co, komu i jak z tego korzystać. Dla
Potoczka sporządzono informacje o ilości arealu gminnego znajdującego się na terenie
sołectwa Potoczek.

Zbierając głos sołtys Bondyrza - przypomniał, że sołtysi otrzymali wyciąg z ustawy.
Powstałą sytuację w Potoczku strony konfliktu sami powinni sobie wyjaśnić.

Zabierając głos sołtys Potoczka powiedział, że to co napisane to są bzdury. Zostało
wykoszone przy straży i na terenie pamięci narodowej. A jak przy straży leżą butelki i
śmieci gdzie nie można kosić. W trakcie koszenia musieli sprzątać. Ten który obsługuje jest
zobowiązany odpowiedzialnością za zepsucie i w trakcie koszenia musieli sprzątać.
Jeżeli im zależy aby sprzęt był w straży, a jeżeli rada sołecka nie miała nic do tego, a
Wójt może załatwić i w prawo i w lewo. Rada uchwaliła i przekazała człowiekowi na
piśmie sprzęt, który jest zadbany i umyty. Jeżeli ten obywatel zapali sprzęt i wyjeżdża to
chyba może sobie jadąc wykosić i jak wraca tak samo.
Wójt wyjaśnił, ze nie włącza się do indywidualnych sprzeczek jest pismo i należy to
wyjaśnić, żeby na przyszłość problemów nie było, nie powiedziałem, że sprzęt ma stać
w remizie, a odpowiadać sołtys, wydaje mi się, że jak jest remiza wiejska czy strażacka
to sołtys do tej remizy ma dostęp. Remiza jest dla wszystkich mieszkańców. Aby sytuacja
była transparentna, czysta i jasna sprzęt powinien stać w remizie.

Zbierając głos Zbigniew Skóra zapytał, kto w sytuacji awarii sprzętu pokryje koszty
naprawy'?.
Pani Skarbnik wyj aśniła, że na razie sprzęt jest na gwarancji.
Pan radca wyjaśnił, że koszty naprawy sprzętu pokryje gmina ponieważ sprzęt jest
własnością gminy.

Pani Bożena Skiba - Przewodnicząca Rady Gminy Adamów zamknęła obrady XIV sesji
VII kadencji Rady Gminy Adamów.

Protokó - A
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