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

odbytej w dniu 22 listopada 2013 r. 

XXXIV sesję VI kadencji Rady Gminy Adamów odbyto w sali narad Urzędu Gminy Adamów. 
Sesję rozpoczęto o godz. 900, 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 
7. Pan Tomasz Marek Michałuszko 

8. Pan Bogdan Józef Nowaczyk 
9. Pan Dariusz Jacek Radliński 

10. Pan Witold Romaszko 
11. Pani Bożena Ela Skiba 
12. Pan Dariusz Kazimierz Sołtys 

Lista obecności (Zał. Prot. Nr 1). 

Radni nieobecni: 

1. Pan Czesław Marian Skrzyński 
2. Pan Jan Krzysztof Teterycz 
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 
5. Pani Maria Sak 
6. Pani Danuta Jaworska 
7. Pan Zbigniew Słota 
8. Sołtysi 
9. Pracownicy Urzędu Gminy. 
Lista obecności (Zał. Prot. Nr 2) 

- Radca prawny 
- Dyrektor Zespołu Szkół w Suchowoli 
- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
- Wiceprezes Polskiego Związku Wędkarskiego „Jacynka': 

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 



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

9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia 
podatku rolnego na 2014 r. 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego na terenie 
Gminy Adamów 

- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
obowiązujących na terenie Gminy Adamów 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do 
obliczenia podatku leśnego na 2014 rok 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, 
wysokości stawek opłaty targowej i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych w 
zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 

- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

15. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób 
fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia 
za inkaso 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków 
transportowych 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 
zbiorowe odprowadzenie ścieków 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2014 rok 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

19. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 
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20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Adamów z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2014 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

23. Informacje dotyczące terminu i sposobu złożenia oświadczeń majątkowych 
- dyskusja 

24. Rozpatrzenie wniosków 
- dyskusja 

25. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania 
26. Zamknięcie obrad sesji. 

Przebieg sesji: 

Ad.l. Otwarcia XXXIV 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? 

Wójt zgłosił wniosek do Rady Gminy o upoważnienie Przewodniczącego Rady Gminy do 
zwołania posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i 
Ochrony Środowiska w przypadku nie zwołania w przyszłym tygodniu posiedzenia 
komisji przez Przewodniczącego komisji. Wniosek uzasadnił tym, że Przewodniczący 
komisji w związku z wyjazdem nie zwołał posiedzenia komisji w ciągu 7 dni celem 
wyrażenia przez komisję opinii o projekcie budżetu gminy na 2014r.. Natomiast 
Zastępca przewodniczącego komisji przebywa na zwolnieniu lekarskim. Brak opinii 
komisji wstrzymuje procedurę uchwalenia budżetu gminy na rok 2014. 

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 XXXIV 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. 



Przewodniczący stwierdził, że protokół z XXXIII sesji Rady Gminy Adamów z dnia 
11 października 2013 r. został przyjęty bez odczytania. 

Ad.4. Interpelacje i zapytania. 

Zabierając głos radny Piotr Czarnecki - prosił naprawę kilku lamp oświetleniowych 
przy drodze od kościoła w Bondyrzu do Guciowa. 

Zabierając głos radny Jerzy Koza - zapytał, co z nakryciem sali w Bożej Woli?. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Wójta, zapytał kto jest za 
upoważnieniem Przewodniczącego Rady Gminy do zwołania posiedzenia Komisji 
Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska w 
przypadku nie zwołania przez Przewodniczącego komisji posiedzenia komisji w 
przyszłym tygodniu. 
Za upoważnieniem głosowało 12. 
Przewodniczący stwierdził, że rada udzieliła upoważnienia przewodniczącemu Rady 
Gminy do zwołania posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw 
Gospodarczych i Ochrony Środowiska. 

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

Ad.6. Pan Sekretarz Gminy - złożył sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych 
na poprzedniej sesji. 

(Zał. Prot. Nr 4) 

Ad.7. Pani Skarbnik omówiła i przedstawiła projekt uchwały. 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 10, przeciw -, wstrzymało się 2. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 5). 

Ad.8. Pani Skarbnik zwróciła się do rady o dokonanie dodatkowych zmian w budżecie gminy 
nie zamieszczonych w projekcie uchwały przesłanej do radnych, a określonych w 
otrzymanych pismach; 
* Pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 18 listopada 2013r. 
1.3111.2.111.2013 informujące o zmniejszeniu o 70 677,00 zł dotacji celowej na 
realizację zadań z zakresu opieki społecznej. 
* Pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 14 listopada 2013r. FC-
1.3111.2.110.2013 informujące o zwiększeniu o 17 595 zł dotacji celowej z budżetu 
państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013 r. 

Przewodniczący propozycję pani Skarbnik poddał pod głosowanie. 
Za wprowadzeniem dodatkowych zmiany w budżecie gminy głosowało 12. 

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały z uwzględnianie dodatkowych zmian, 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 12. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 6). 
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Ad.9. Zabierając głos pani Agata Malicka udzieliła wyjaśnienia do projektu uchwały, 
poinformował, że organ podatkowy proponuje, obniżenie średniej ceny skupu żyta 
ustaloną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 
2013r. z kwoty 69,28 zł za 1 dt do kwoty 37.00 zł za ldt, która stanowiłaby podstawę 
obliczenia podatku rolnego na 2014 rok na obszarze gminy. 

Pan Radca wyjaśnił procedurę ustalenia ceny żyta. 

Zabierając głos pan Wójt poinformował, że wysokość cena skupu żyta powiązana jest z 
całością budżetu na przyszły rok zmniejszono subwencję wyrównawczą o 800 tys. zł., 
natomiast budżet na 2014 rok zaplanowano w wysokości 17 min. zł. W stosunku do roku 
2013r. jest to wzrost o 3 min.zł. 
Zminiejsznie ceny żyta. automatycznie wpłynie na zmniejszenie subwencji wyrównawczej 
na 2014r. 
Przedstawił ważniejsze inwestycje do realizacji w 2014r.: 
- termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Suchowoli, 
- remont budynku Ośrodka Zdrowia w Suchowoli, 
- budowa sieci wodociągowej w m. Suchowola-Kolonia, 
- budowa budynku dla potrzeb Centrum Integracji Społecznej i szkoleń w m. Jacnia, 
- budowa drogi gminnej w m. Jacnia, 
- budowa drogi gminnej w m. Suchowoli /Doły/, 
- budowa drogi gminnej w m. Suchowoli /Ulica/, 
- budowa drogi gminnej w m. Szewnia Górna, 
- modernizacja drogi gminnej w m. Szewnia Górna, 
- remont drogi gminnej w m. Rachodoszcze - Żyznów, 
- remont drogi gminnej w m. Bliżów. 

Zabierając głos radny Jan Kawalko zgłosił wniosek o obniżenie ceny żyta do kwoty 34 zł 
za 1 dt, uzasadniając tym, że dochody rolnika uzależnione są od aury oraz ceny płodów 
rolnych na rynku. 

Zabierając głos sołtys Józef Nizio - mówił o spadku dochodów rolników, którzy zmuszeni 
są do ograniczenia zakup sprzętu oraz artykułów żywnościowych. 
Pani Agata Malicka przedstawiła projekt uchwały, 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 10, przeciw 2. 

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

Ad. 10. Pani Agata Malicka - poinformowała, że organ podatkowy proponuje utrzymanie 
obowiązującej uchwały. 
Przewodniczący zapytał radnych, „kto jest za nie podejmowaniem uchwały", 
„za" głosowało 12. 
Przewodniczący stwierdził, że rada nie podjęła uchwały. 

Ad.l 1. Pani Agata Malicka - poinformowała, że organ podatkowy proponuje utrzymanie 
obowiązującej uchwały. 
Przewodniczący zapytał radnych, „kto jest za nie podejmowaniem uchwały", 
„za" głosowało 12. 
Przewodniczący stwierdził, że rada nie podjęła uchwały. 
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Ad. 12. Pani Agata Mal icka- poinformowała, że organ podatkowy proponuje utrzymanie 
stawki ogłoszonej Komunikatem Prezesa GUS z dnia 21 października 2013r. w sprawie 
średniej ceny drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez leśnictwa 
za pierwsze trzy kwartały 2013r. 
Przewodniczący zapytał radnych, „kto jest za nie podejmowaniem uchwały", 
„za" głosowało 12. 
Przewodniczący stwierdził, że rada nie podjęła uchwały. 

Ad. 13. Pani Agata Malicka - poinformowała, że organ podatkowy proponuje utrzymanie 
obowiązującej uchwały. 
Przewodniczący zapytał radnych, „kto jest za nie podejmowaniem uchwały", 
„za" głosowało 12. 
Przewodniczący stwierdził, że rada nie podjęła uchwały. 

Ad. 14. Pani Agata Mal icka- poinformowała, że organ podatkowy proponuje utrzymanie 
obowiązującej uchwały. 
Przewodniczący zapytał radnych, „kto jest za nie podejmowaniem uchwały", 
„za" głosowało 12. 
Przewodniczący stwierdził, że rada nie podjęła uchwały. 

Ad. 15. Pani Agata Malicka - poinformowała, że organ podatkowy proponuje utrzymanie 
obowiązującej uchwały. 
Przewodniczący zapytał radnych, „kto jest za nie podejmowaniem uchwały", 
„za" głosowało 12. 
Przewodniczący stwierdził, że rada nie podjęła uchwały. 

Ad. 16. Pani Aldona Stroczyńska - poinformowała, że organ podatkowy proponuje nie 
podejmowanie nowej uchwały. 
Przewodniczący zapytał radnych, „kto jest za nie podejmowaniem uchwały", 
„za" głosowało 12. 
Przewodniczący stwierdził, że rada nie podjęła uchwały. 

Ad. 17. Pan Marek Barcicki udzielił wyjaśnienia do projektu uchwały. 
Pani Aldona Stroczyńska przedstawiła projekt uchwały, 
„za przyjęciem uchwały głosowało 12. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 8) 

Ad. 18. Pani Skarbnik udzieliła wyjaśnienia oraz przedstawiła projekt uchwały. 
..za przyjęciem uchwały głosowało 12. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 9) 

Ad. 19. Pani Skarbnik udzieliła wyjaśnienia oraz przedstawiła projekt uchwały, 
„za przyjęciem uchwały głosowało 12. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 10) 

Ad.20. Pani Skarbnik udzieliła wyjaśnienia oraz przedstawiła projekt uchwały, 
„za przyjęciem uchwały głosowało 12. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 11) 



Ad.21. Pani Danuta Pliżga udzieliła wyjaśnienia oraz przedstawiła projekt uchwały, 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 12. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 12). 

Ad.22. Pani Danuta Pliżga przedstawiła projekt uchwały, 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 12. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 13). 

Ad.23. Pan Przewodniczący Rady - przedstawił informacje dotyczące analizy oświadczeń 
majątkowych: 
* Przewodniczącego Rady Gminy Adamów z dnia 21.10.2013r. OR.0004.18.2013. 
* Wójta Gminy Adamów z dnia 21.10.2013r. OR.2124.15.2013. 

Ad.24. Przewodniczący przedstawił pisma; 

* Pismo Izby Wytrzeźwień w Zamościu z dnia 4 października 2013r. IW.0611.01.2013 o 
zaplanowanie w projekcie budżetu na 2014r. środków finansowych przeznaczonych na 
partycypację w kosztach utrzymania Izby Wytrzeźwień. 

Po dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie. 
Zapytał, kto jest za nie przyznaniem środków na partycypację w kosztach utrzymania 
Izby Wytrzeźwień w Zamościu, za nie przyznaniem środków głosowało 12, przeciw -, 
wstrzymało się -. 
Przewodniczący stwierdził, że rada nie wyraziła zgodę na przyznanie środków na 
partycypację w kosztach utrzymania Izby Wytrzeźwień w Zamościu. 

* pismo Profesional Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp. zo.o w Adamowie z dnia dnia 
16.10.2013r. L. dz. 152/2013 sprawie weryfikacji ceny działki nr 595/10 przeznaczonej 
do sprzedaży. 
Pani Danuta Pliżga - wyjaśniła, że wartość działki po dodaniu kosztów wyceny i podatku 
wzrosła do 60 233,00 zł. 
Pan Wójt - wyjaśnił, że dotychczas nie organizowano drugich przetargów żeby obniżać 
wartość. 
Pan radca wyjaśnił, że wójt może obniżyć do 50% wartość działki w drugim przetargu. 

Przewodniczący zarządził głosowanie zapytał Radę Gminy czy wyraża zgodę na 
obniżenie wartości działki o 20%. 
Za wyrażeniem zgody na obniżenie wartości działki o 20% głosowało 12. 
Przewodniczący stwierdził, że Rada Gminy wyraziła zgodę na obniżenie wartości o 20%. 

* Prośbę pana Adama Zamoyskiego o sprzedaż części działki 90/2 o pow. l,44ha 
położone w miejscowości Feliksówka. 
Pani Danuta Pilżga - udzieliła wyjaśnienia. 

Przewodniczący zarządził głosowanie zapytał Radę Gminy czy wyraża zgodę na 
sprzedaż w drodze przetargu działki nr 90/2. Za wyrażeniem zgody na sprzedaż 
głosowało 12. 
Przewodniczący stwierdził, że Rada Gminy przyjęła wniosek. 
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Ad.25. Wójt udzielił odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania. 

Dla radnego Piotra Czarneckiego - usterki oświetlenia można zgłaszać do pana Hejznera 
nie musowo czekać do sesji. 

Dla radnego Jerzego Kozy - podejmowane były wszelkie działania, ale nie udało się 
zrobić, podczas rozbiórki sufitu okazało się. że wszystkie belki trzeba wymienić. Zatem 
jest to już zmiana konstrukcyjna budynku na którą trzeba wykonać dokumentacje i 
uzyskać pozwolenie. Wójt przedstawił wykonany przez projektanta kosztorys, który 
wycenił to zadanie na 133 tys. zł. Z uwagi na tak wysoką wartość kosztorysową robót 
jedyne wyjście to postawić nowy. Rozważyć można wykonanie zadania w zakresie 
własnym systemem gospodarczym, zakupić niedrogi projekt, zaangażować CIS. Temat 
do rozważenia. Prosił radę o wyrażenie stanowiska. 

Zabierając głos pan Zbigniew Słota - poruszył problem magazynowania wody. 
Przedstawił propozycję od wędkarzy, aby wybudować dwa zbiorniki wodne, jeden na 
Bródkach, drugi przy Suchowoli. Z uwagi na brak wody istnieje możliwość pozyskania 
środków na pokrycie zasobów wodnych. Wodę zbiorników można byłoby pozyskiwać 
na podlewanie plantacji, wędkarze wykorzystaliby na hodowlę i odłów ryby oraz 
wykorzystać do celów rekreacyjno - wypoczynkowych. 

Zabierając głos radny Ryszard Krawczyk - mówił, że jeżeli byłaby możliwość 
otrzymania dotacji taki zbiornik jak najbardziej by się przydał. 

Zabierając głos Wójt - poinformował, że w niektórych kręgach mówi się o połączeniu 
zbiornikami wodnymi Jacni z Suchowolą. Teren jest bagnisty, istnieje możliwość 
pozyskania środków unijnych na ten cel. Do takiej inwestycyj należy się przygotować 
kilka lat. Temat możliwy do realizacji za 2-3 lata. Przypomniał, że budowa zbiornika w 
Jacni kosztowała gminę 300 tys. zł. 

Zajęcie stanowiska w sprawie remontu sali w Bożej Woli. 
Przewodniczący zarządził głosowanie, zapytał Radę Gminy kto jest za tym aby remont 
sali w Bożej Woli przeprowadzić we własnym zakresie, sposobem gospodarczym i ze 
środków bieżących gminy. Za głosowało 12. Przewodniczący stwierdził, że stanowisko 
rady zostało przyjęte. 

Ad.26. Pan Janusz Kowalczuk - Przewodniczący Rady Gminy Adamów zamknął obrady 
XXXIV sesji VI kadencji Rady Gminy Adamów. 

Protokółował 

Jari Cios 
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