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

odbytej w dniu 13 września 2013 r. 

XXXII sesję VI kadencji Rady Gminy Adamów odbyto w sali narad Urzędu Gminy Adamów. 
Sesję rozpoczęto o godz. 800, a zakończono o godz. 104D. 
Janusz Kowalczuk - przewodniczący obrad. 
Jan Cios - protokolant. 

Radni obecni: 

1. Pan Piotr Czarnecki 7. Pan Dariusz Jacek Radliński 
2. Pan Janusz Galant 8. Pan Witold Romaszko 
3. Pan Jan Henryk Kawałko 9. Pani Bożena Ela Skiba 
4. Pan Janusz Kowalczuk 10. Pan Czesław Marian Skrzyński 
5. Pan Jerzy Stanisław Koza 11. Pan Dariusz Kazimierz Sołtys 
6. Pan Ryszard Krawczyk 12. Pan Jan Krzysztof Teterycz 

13. Pan Piotr Zawiślak 

Lista obecności (Zał. Prot. Nr 1). 

Radni nieobecni: 

1. Pan Tomasz Marek Michałuszko 
2. Pan Bogdan Józef Nowaczyk. 

Oprócz radnych w sesji udział wzięli: 

1. Pan Dariusz Szykuła -Wójt 
2. Pani Ewelina Droździel - Szykuła - Skarbnik Gminy 
J . Pan Marek Barcicki - Radca prawny 
4. Pan Piotr Szmidt - Dyrektor Zespołu Szkół w Suchowoli 
5. Pan Tomasz Kania - Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Jacni 
8. Pani Marzena Greszta - pracownik Urzędu Gminy Adamów 
9. Pani Danuta Pliżga - pracownik Urzędu Gminy Adamów 
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 zmian w wieloletniej prognozie finansowej 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 
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8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2013 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

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

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

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących etat 
łączony 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

13. Rozpatrzenie wniosków 

- dyskusja 

14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania 

15. Zamknięcie obrad sesji. 

Przebieg sesji: 

Ad.l. Otwarcia XXXII 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 przyjęła porządek obrad XXXII 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 12. 
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Przewodniczący stwierdził, że protokół z XXXI sesji Rady Gminy Adamów z dnia 
26 lipca 2013 r. został przyjęty bez odczytania. 

Ad.4. Interpelacje i zapytania. 

Zabierając głos radny Jan Kawałko - prosił o zestawienie przypisu podatku na 
poszczególne miejscowości. Poinformował o możliwości powstania problemu z 
czterdziestoletnim wodociągiem zasilanym z terenu Gminy Łabunie obejmującym swym 
zasięgiem trzy miejscowości Gminy Adamów / np. cieknące zasuwy na przyłączach/. 
Pytał, co będzie robione w tej sprawie?. 

Zabierając głos radny Jan Teterycz - prosił o porównanie dróg do pól. 
Pytał, dlaczego nie uwzględniono w przetargu pojemników na odbiór odpadów?. Worki 
które dostarcza firma nie nadają się na śmieci, a osób starszych nie stać na zakup 
pojemników na śmieci. 

Zabierając głos radny Piotr Czarnecki - prosił o informację na temat przetargu na dowóz 
dzieci do szkół oraz o przyczyny wycofania jednego kursu odwożącego dzieci ze szkoły. 

Zabierając głos radny Janusz Galant - przedstawił problem nieodbierania śmieci z posesji 
oddalonej od szosy. 

Zabierając głos radny Piotr Zawiślak - prosił o naprawę dróg dojazdowych do pól. 

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

W czasie składania informacji na obrady sesji przybyła radna Bożena Skiba. 

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

Ad.7. Pan Wójt zwrócił się do radnych o wnikliwą analizę projektu uchwały, ponieważ 
dotyczy ona znaczących zmian budżetowych, które dotyczą między innymi; - budowy 
budynku w Jacni dla Centrum Integracji Społecznej, dofinansowania do zakupu lekkiego 
samochodu strażackiego dla Potoczka, remontu dachu na budynku OSP w Jacni. Niektóre 
planowane w budżecie inwestycje nie będą zrealizowane, np. droga w Szewni Górnej, 
która wchodzi w grunty prywatne, zachodzi potrzeba podziału tych działek, a procedura 
podziału trwa zbyt długo. Droga do szkoły w Szewni Górnej, termin jej wykonania zostaje 
przesunięty z uwagi, na to, że być może uda się ją wykonać równocześnie z położeniem 
asfaltu na drodze do Czarnowody. 

Zabierając głos radny Jan Teterycz - mówił, że w Suchowoli na budynku OSP przecieka 
dach. 

Wójt - wyjaśnił, że trzy lata temu kiedy zaczynano składać wnioski na remonty strażnic, 
jeden strażak z Suchowoli powiedział, że nigdy nie podpisze umowy, żeby gmina 
dzierżawiła budynek remizy przez okres dziesięciu lat, a taki był wymóg zawarcia 
umowy na dzierżawę do złożenia wniosku. 
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Pan Tomasz Kania - Kierownik CIS - poinformował o prowadzonych pracach przez CIS, 
o strukturze zatrudnienia, kierowania i warunkach jakie spełniają osoby do zatrudniania w 
CIS oraz o aktualnym rachunku ekonomicznym, który zamyka się na „zero". 

Zabierając głos radny Jan Teterycz - mówił, że jest za funkcjonowaniem CIS, wyraził 
sprzeciw budowie nowego budynku dla CIS, zgłosił wniosek o przekazanie budynku 
byłej Szkoły Podstawowej w Bondyrzu dla potrzeb Centrum Integracji Społecznej. 

Zabierając głos Wójt wyjaśnił, że ideą budowy nowego budynku jest stworzenie lepszych 
warunków pracy, zwiększenie zatrudnienia, centralne położenie budynku w Jacni stworzy 
warunki łatwiejszego dojazdu z terenu gminy osobom pracującym w CIS, nastąpi rozwój i 
poprawa warunków zakładu gastronomicznego. 
Natomiast budynek szkoły w Bondyrzu za zgodą rady został przekazany jednostce OSP w 
Bondyrzu. 

W dyskusji głos zabierali; Wójt, Jan Teterycz, Skarbnik Gminy, radca prawny, Bożena 
Skiba, Jan Kawałko, Jolanta Sprawka. 

Zabierając głos radni Jan Teterycz i Jan Kawałko - proponowali przekazanie dla CIS 
budynku szkoły w Bondyrzu lub wyremontowanie i zmodernizowanie siedziby CIS w 
Jacni. 
Zabierając głos Wójt - wyjaśnił, że remont i modernizacji starego budynku szkoły w 
Jacni, pochłonie więcej pieniędzy niż budowa nowego spełniającego wymogi stawiane 
przez straż i SANEPID. W aktualnym stanie nie można zmieniać decyzji i zabierać 
budynku szkoły jednostce OSP w Bondyrzu. Przedstawił projekt nowego budynku dla 
CIS. 

Przewodniczący upomniał radnego Jana Kawałko. 

Przewodniczący zgłoszony przez radnego Jana Teterycza wniosek o przekazanie budynku 
byłej Szkoły Podstawowej w Bondyrzu dla potrzeb Centrum Integracji Społecznej poddał 
pod głosowanie. 

Za przyjęciem wniosku głosował 5, przeciw 8. 
Przewodniczący stwierdził, że wniosek został odrzucony. 

Pani Skarbnik omówiła i przedstawiła projekt uchwały. 
,.za" przyjęciem uchwały głosowało 8, przeciw 5, wstrzymało się -. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 5). 

Ad.8. Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały. 

Zabierając głos radny Jan Teterycz - przewodniczący komisji budżetowej zapytał, czy 
można podejmować uchwałę budżetową bez opinii Komisji Budżetowej? 
Zabierając głos radca prawny - wyjaśnił, że Wójt wykonuje uchwały Rady Gminy. 
Zabierając głos radna Bożena Skiba - wyjaśniła, że po otrzymaniu zawiadomienia na sesję 
rady. był czas na zorganizowanie przed sesją posiedzenia komisji budżetowej . 

..za1' przyjęciem uchwały głosowało 8, przeciw 5, wstrzymało się -. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwala została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 6). 
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Ad.9. Pani Danuta Pliżga omówiła oraz przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13, przeciw -, wstrzymało się -. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 7). 

Ad. 10. Pani Danuta Pliżga omówiła oraz przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13, przeciw -, wstrzymało się -. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 8). 

Ad.l 1. Pani Marzena Greszta omówiła i przedstawiła projekt uchwały, 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 13. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 9). 

Ad. 12. Panowie Wójt i radca omówili projekt uchwały. 
Pani Danuta Pliżga przedstawiła projekt uchwały, 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 13. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 10). 

Ad.13. Pan Przewodniczący pisma; 

* Pani Danieli Mołdoch z dnia 21.08.2013 r. w sprawie przekazania 1/6 części gruntu Gminie 
Adamów. 
Pan radca i pani Danuta Pliżga udzielili wyjaśnienia. 

P rzewodn iczący zarządzi ł g łosowan ie , zapyta ł , kto j e s t za nie p r z y j ę c i e m wniosku pani 
Danieli M o ł d o c h , za nie p rzy jęc i em wn iosku g łosowa ło 13. 
Przewodniczący stwierdził, że wniosek został odrzucony. 

* Spółdzielni Mieszkaniowej , , G E E S O W I A N K A " w Adamowie z dnia 17.05.2013r. w sprawie 
udzielenia bonif ikaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 
własności nieruchomości . 
Panowie Wój t i Marek Barcicki oraz pani Danuta Pliżga udzielili wyjaśnienia . 

Przewodniczący zarządził głosowanie, zapytał kto jest za udzieleniem 50% bonifikaty. 
Za udzieleniem 50% bonifikaty głosowało 13. 
Przewodniczący stwierdził, że wniosek został przyjęty. Projekt uchwały zostanie 
przygotowany na następną sesję. 

* Pana Edwarda Kudyba z dnia 13.08.2013r. w sprawie udzielenia bonifikaty z tytułu 
przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. 
Panowie Wójt i Marek Barcicki oraz pani Danuta Pliżga udzielili wyjaśnienia. 

Przewodniczący zarządził głosowanie, zapytał kto jest za udzieleniem 50% bonifikaty. 
Za udzieleniem 50% bonifikaty głosowało 13. 
Przewodniczący stwierdził, że wniosek został przyjęty. Projekt uchwały zostanie 
przygotowany na następną sesję. 

Zabierając głos Wójt poinformował, że pan Edward Kudyba zadeklarował, że zakupi 
kostkę na drogę, natomiast gmina kostkę położy. 
Pan Witold Romaszko Zastępca Przewodniczący rady odczytał; 
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Pismo Stowarzyszenia Kobiet po leczeniu raka piersi „Amazonki" z dnia 3 września 
2013r. w sprawie współpracy przy organizacji II edycji Ogólnopolskiego Triathlonu na 
rzecz Zamojskich Amazonek. 
Przewodniczący zarządził głosowanie, zapytał kto jest za podjęciem współpracy ze 
Stowarzyszeniem, za podjęciem współpracy głosowało 13. 
Przewodniczący stwierdził, że propozycja współpracy została przyjęta. 

Ad.14. Wójt udzielił odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania. 

Dla radnego Jana Kawałko - informacja na temat przypisu podatku składana jest co roku, 
średnio przypis wynosi około 300 tys. zł. rocznie - nie jest tajemnicą, radny może się z 
nią zapoznać. 
Konserwację wodociągu przeprowadza Gmina Łabunie, za konserwację i remont 
wodociągu płaci nasza gmina, koszty te nie są wliczany w cenę wody. 
Zabierając głos radny Jan Kawałko mówił, że jest po rozmowie z Wójtem Gminy 
Łabunie, który proponuje złożenie wspólnego wniosku na modernizację wodociągu. 
Wójt wyjaśnił, że w budżecie gminy zaplanowano budowę wodociągu w Suchowoli -
Kolonia. 
Podobna sytuacja z wodociągiem przedstawia się w Adamowie. Wymiana rur wodociągu 
w Adamowie stworzy możliwość podłączenia do wodociągu miejscowości Bliżów. 
Koszt budowy 3 wodociągu wniósłby około 10 min. zł. 
Temat wodociągów poddał pod rozwagę radzie, czy remontować, czy budować 
wodociągi tym miejscowościom, które wodociągów nie mają. 

Dla radnego Jana Teterycz - drogi gminne były remontowane i naprawiane. Potrzeby 
remontu dróg należy zgłaszać, będą w miarę możliwości naprawiane. 
Posiadanie pojemników na śmieci należy do właścicieli nieruchomości. 
Jeżeli koszt pojemników zawarty byłby w cenie odbioru odpadów, opłata wzrosłaby dwa 
razy drożej. 

Zabierając głos Piotr Czarnecki - prosił o naprawę drogi w kierunku jego posesji. 
Wójt udzielił odpowiedzi twierdzącej. 

Dla radnego Piotra Czarneckiego - dowóz dzieci do szkół organizują dyrektorzy szkół. 
Przetarg na dowóz dzieci do szkół wygrała SP „Autonaprawa", która odmówiła 
podpisania umowy. Drugi przewoźnik z przetargu PKS, również odmówił podpisania 
umowy. Trzecia firma z przetargu również nie podpisała umowy. Z czwartą firmą biorącą 
udział w przetargu nie rozmawialiśmy z uwagi na wysoką cenę. 
Umowa na dowóz dzieci do szkół została podpisana z przewoźnikiem z wolnej ręki na 
trzy miesiące. 

Dla radnego Janusza Galant - mieszkańcy od których nie odebrano śmieci powinni 
informować gminę o tym fakcie. Firma odbierająca odpady ma obowiązek odebrania 
śmieci od każdego, kto płaci za wywóz śmieci. 

Dla radnego Piotra Zwiślaka - potrzeby w zakresie napraw dróg należy zgłaszać do 
gminy lub sołtysa, tak aby była możliwość uzgodnienia terminu naprawy. 
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Wójt poinformował, że przybyła do urzędu delegacja z Żyznowa chciała, aby w 
przyszłym roku ująć budowę drogi o długości 1 km. do ich miejscowości. Mieszkań w 
Żyznowie jest około ośmiu. Jeden z gospodarzy ma izbę pamięci, nawiązał współpracę ze 
szkołami w Zamościu. 
Prosił o omówienie tego tematu na posiedzeniach komisji oraz rozważenie przez radę. 

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

Protokółował / 
/ T 
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