
Protokół Nr XXX/13 
z XXX sesji VI kadencji Rady Gminy Adamów 

odbytej w dniu 12 czerwca 2013 r. 

XXX sesję VI kadencji Rady Gminy Adamów odbyto w sali narad Urzędu Gminy Adamów. 
Sesję rozpoczęto o godz. 800, a zakończono o godz. 10'° 
Janusz Kowalczuk - przewodniczący obrad. 
Jan Cios - protokolant. 

Radni obecni: 
1. Pan Piotr Czarnecki 8. Pan Bogdan Józef Nowaczyk 
2. Pan Janusz Galant 9. Pan Witold Romaszko 
3. Pan Jan Henryk Kawałko 10. Pani Bożena Ela Skiba 
4. Pan Janusz Kowalczuk 11. Pan Dariusz Kazimierz Sołtys 
5. Pan Jerzy Stanisław Koza 12. Pan Jan Krzysztof Teterycz 
6. Pan Ryszard Krawczyk 13. Pan Piotr Zawiślak 
7. Pan Tomasz Marek Michałuszko 
Lista obecności (Zał. Prot. Nr 1). 

Radni nieobecni: 
1. Pan Dariusz Jacek Radliński 
2. Pan Czesław Marian Skrzyński 

Oprócz radnych w sesji udział wzięli: 

1. Pan Dariusz Szykuła 
2. Pan Stanisław Podkowa 
3. Pani Ewelina Droździel - Szykuła 
4. Pan Marek Barcicki 
5. Pani Elżbieta Kuźma 
6. Pan Piotr Szmidt 
7. Pan Andrzej Zastawnik 
8. Pan Andrzej Kowal 
9. Pan Stanisław Hejzner 
10. Pan Piotr Nogas 
11. Sołtysi 
Lista obecności (Zał. Prot. Nr 2) 

Wójt 
Sekretarz Gminy 
Skarbnik Gminy 
Radca prawny 
Dyrektor Zespołu Szkół w Szewni Górnej 
Dyrektor Zespołu Szkół w Suchowoli 
Architekt 
Kierownik Posterunku Policji w Krasnobrodzie 
pracownik Urzędu Gminy Adamów 
pracownik Urzędu Gminy Adamów 

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. Podjecie uchwały w sprawie zmiany w "Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Adamów" w zakresie wyznaczenia nowych terenów 
pod budownictwo zagrodowe w obrębie miejscowości: 
części terenów położonych w miejscowości Suchowola obejmujących działki nr 49/1, 49/2, 
i 50, 30/1,30/2 i 31, części terenów położonych w miejscowości Suchowola obejmujących 
działki nr 593,594/1,594/2 i 594/3, części terenów położonych w miejscowości Feliksówka 
obejmujących część działki nr 43. 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 
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8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Adamów 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Adamów 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Adamów absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu za 2012 rok 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2013 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej 
stanowiącej własność Gminy 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Adamów w 2013r. 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania 

15. Zamknięcie obrad sesji. 

Przebieg sesji: 

Ad.l. Otwarcia XXX 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 wprowadzenie do porządku obrad tematów; 

• Podjęcie uchwały w sprawie zmian „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy „Adamów" /pkt. 7 porządku/ 

• Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Adamów /pkt. 8 porządku/ 
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• Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Adamów /pkt. 9 porządku/ 

• Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Adamów w 2013r. 
/pkt. 13 porządku/ 

Przewodniczący zgłoszony wniosek Wójta poddał pod głosowanie. 
Za przyjęciem wniosku głosowało 13, przeciw wstrzymało się 
Przewodniczący stwierdził, że wniosek został przyjęty. 

W sprawie porządku obrad z radnych nikt nie zabierał głosu. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie zmieniony i rozszerzony porządek obrad sesji: 

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 13, przeciw-, wstrzymało się -. 
Przewodniczący stwierdził, że rada gminy przyjęła porządek obrad XXX 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 XXIX sesji Rady Gminy Adamów z dnia 
28 maja 2013 r. został przyjęty bez odczytania. 

Ad.4. Interpelacje i zapytania. 

Zabierając głos radny Piotr Czarnecki - prosił o podjęcie działania w zakresie naprawy 
drogi do cmentarza w Bondyrzu, która uległa zniszczeniu przez ulewny deszcz oraz o 
remont drogi /połamana droga/ w kierunku jego posesji w Bondyrzu Fabryce. 

Zabierając głos radny Jan Teterycz - zapytał, czy robimy drogę do boiska w Suchowoli. 

Zabierając głos radny Janusz Kowalczuk - w swoim wystąpieniu omówił potrzeby 
remontu dróg gminnych, jednocześnie podkreślił, że z chwilą poprawy pogody drogi będą 
remontowane.. 

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

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

Ad.7. Pan Andrzej Zastawnik - architekt omówił procedurę opracowania i uzgadniania zmian 
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
„Adamów" oraz zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Adamów. 
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Podkreślił, że projekty zmian wyłożone były do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy 
Adamów. Uwagę do planu wniosła pani Markiewicz, a dotyczyła ona działki położonej 
na terenie Malinowki. Po analizie uwagę pani Markiewicz rozpatrzono pozytywnie. 

Pan Wójt przedstawił projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13, przeciw -, wstrzymało się 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 5). 

Ad.8. Pan Stanisław Hejzner - przedstawił projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13, przeciw -, wstrzymało się 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 6). 

Ad.9. Pan Stanisław Hejzner - przedstawił projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13, przeciw -, wstrzymało się 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 7). 

Na obrady sesji przybył pan Andrzej Kowal Kierownik Posterunku Policji w 
Krasnobrodzie, który w swoim wystąpieniu zwrócił się do rady o ponowne 
przeanalizowanie podjętej decyzji w sprawie nie podpisania umowy z Izbą Wytrzeźwień 
w Zamościu. Prośbę uzasadniał, tym że brak umowy z Izbą Wytrzeźwień bardzo utrudnia 
pracę policji, ponieważ w sytuacji kiedy zachodzi potrzeba umieszczenia pensjonariusza 
w Izbie Wytrzeźwień. Izba odmawia przyjęcia i wówczas pensjonariusz kierowany jest 
POZ gdzie procedura przekazania trwa około 4 godz. Przez ten czas patrol wyłączony 
jest z pracy w terenie. Zbliża się okres wakacji, organizowanych będzie wiele imprez, 
także w tym zakresie potrzeby wzrosną. 
Zabierając głos radny Jan Teterycz - wyjaśnił, że rada nie wyraziła zgody na podpisanie 
umowy z Izbą Wytrzeźwień z uwagi na to, że radzie narzucono odgórnie wysokość 
kwoty. 
Pani Skarbnik - poinformowała, że w Gminnym Programie Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie ma zabezpieczonych środków na 
finansowanie Izby Wytrzeźwień, dlatego też aby podpisać umowę rada gminy musi 
zmienić Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
Pan Wójt - wyjaśnił, że najprawdopodobniej kalkulację kosztów utrzymania Izby 
Wytrzeźwień dokonano na podstawie ubiegłego roku. Zapytał jakie podjęto działaniach 
w zakresie wałęsających się psów - ponieważ w dalszym ciągu napływają skargi od 
mieszkańców. 
Prosił aby Policja podjęła działania w zakresie bezpieczeństwa i czystości przy 
zbiorniku wodnym w Jacni. 
Ponadto w dyskusji głos zabierali; Andrzej Kowal, Wójt, Marek Barcicki, Jan Teterycz, 
Bożena Skiba, Ryszard Krawczyk. 

Ad. 10. Pan Marek Barcicki wyjaśnił, że uchwałę w sprawie absolutorium dla wójta rada gminy 
podejmuje bezwzględna większością głosów ustawowego składu rady, w przepadku 
Gminy Adamów bezwzględna większość wynosi 8 głosów za udzieleniem absolutorium. 
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Uchwała rady gminy w sprawie nieudzielenia wójtowi absolutorium musi być podjęta 
bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady, w przepadku Gminy 
Adamów bezwzględna większość wynosi 8 głosów. W poprzedniej sesji uczestniczyło 10 
radnych, za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Adamów absolutorium 
z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok głosowało 7, przeciw 3, wstrzymało się -. wynik 
głosowania nie spełniał bezwzględnej większości, rada gminy żadnej uchwały nie podjęła. 
W związku z tym, że wniosek Komisji Rewizyjnej oraz Izby Obrachunkowej był o udzielenie 
absolutorium wójtowi, przedłożony był projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium. 

Pan Janusz Kowalczuk przewodniczący Rady Gminy - odczytał pismo z dnia 31 maja 
2013r które zostało wysłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie Zespół w 
Zamościu informujące, że Rada Gminy na sesji w dniu 28 maja 2013r. rozpatrywała 
między innymi temat „Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 
Adamów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok". W sesji uczestniczyło 
10 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 7, przeciw 3, wstrzymało się -. W 
związku z tym, że głosowanie nie spełniło wymogu art. 28a ust.2 ustawy o samorządzie 
gminnym. Powyższy temat przedstawiony będzie do ponownego rozpatrzenia na 
najbliższej sesji Rady Gminy. 

W dyskusji na w/wymienionym pismem oraz wyjaśnieniem radcy prawnego głos 
zabierali: Jan Teterycz, Janusz Kowalczuk, Marek Barcicki, Wójt, Skarbnik Gminy. 
Zabierając głos radny Jan Teterycz - mówił, że znając przykłady z poprzednich lat kiedy 
były podejmowane uchwały, mówił, że uchwała nie jest zgodna z prawem, a radca 
twierdził, że jest zgodna z prawem, a później było uchylenie uchwały. Chodzi o uchwałę 
o umarzaniu jednoosobowo przez Wójta. Zaznaczył, że Wójt jednoosobowo nie może 
umarzać podatku. 
Pan radca podtrzymał swoje stanowisko, że do kompetencji Wójta należy umarzanie 
podatku. 

Pani Bożena Skiba - przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Rady Gminy przedstawiła 
ustalenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie wykonania budżetu gminy za 
2012 rok - Uchwałę Nr 13/3/2013 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Adamów z dnia 20 
maja 2013 roku w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu gminy oraz wniosku o 
udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium za 2012 rok. 

Pan Janusz Kowalczuk przewodniczący Rady Gminy odczytał Uchwałę Nr RIO -Z-
0035/14/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 21 
maja 2013 roku w sprawie zaopiniowania wniosku absolutoryjnego oraz przedstawił 
projekt uchwały. 

W dyskusji radni głosu nie zabierali. 

Przewodniczący stwierdził na podstawie listy obecności, że na stan 15 radnych w sesji 
uczestniczy 13 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 9, przeciw 4, wstrzymało 
się 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 

(Zał. Prot. Nr 8). 
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Ad. 11. Pani Skarbnik zwróciła się do rady o dokonanie dodatkowej zmiany w budżecie gminy 
nie zamieszczonej w projekcie uchwały przesłanej do radnych polegającej na zmianie 
między paragrafami, a dotyczy ona zakupu inwestycyjnego - lekkiego samochodu 
pożarniczego, który jest zakwalifikowany jako wydatek inwestycyjny, a będzie on 
dotowany, zatem zachodzi potrzeba zmiany na paragraf wydatkowy. 
Przewodniczący propozycję pani Skarbnik poddał pod głosowanie. 
Za wprowadzeniem zmiany głosowało 13. 
Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały, 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 13. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 9). 

Ad. 12. Pan Wójt przedstawił projekt uchwały. 
W dyskusji głos zabierali; Wójt, Jan Teterycz, 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 13. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 10). 

Ad. 13. Pan Piotr Nogas omówił i przedstawił projekt uchwały. 

„za" przyjęciem uchwały głosowało 13. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 11). 

Ad. 14. Pan Przewodniczący odczytał prośbę pana Antoniego Siwaka o sprzedanie budynku 
drewnianego stojącego w Suchowoli na działce oznaczonej numerem 2105. 

Przewodniczący zarządził głosowanie zapytał Radę Gminy czy wyraża zgodę na 
sprzedaż wyżej wymienionego budynku. 
Za wyrażeniem zgody na sprzedaż głosowało 13. 
Przewodniczący stwierdził, że wniosek został przyjęty. 

Wójt udzielił odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania. 

Dla radnego Piotra Czarneckiego - od 2 dni droga do cmentarza w Bondyrzu jest 
naprawiana. Zostało podpisane porozumienie z panem Truszem, postaramy się naprawić 
drogę na Bondyrzu Fabryce. 
Dla radnego Jana Teterycz - droga będzie robiona, koparką obniżono grunt, wstawiono 
betony, wozem strażackim udrożniono przepusty. 
Dyskutowano na temat boiska sportowego w Suchowoli. 

Ad. 15. Pan Janusz Kowalczuk - Przewodniczący Rady Gminy Adamów zamknął obrady 
XXX sesji VI kadencji Rady Gminy Adamów. 

/ 
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