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

odbytej w dniu 28 maja 2013 r. 

XXIX sesję VI kadencji Rady Gminy Adamów odbyto w sali narad Urzędu Gminy Adamów. 
Sesję rozpoczęto o godz. 903, a zakończono o godz. 1050. 
Janusz Kowalczuk - przewodniczący obrad. 
Jan Cios - protokolant. 

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

Radni nieobecni: 

1. Pan Tomasz Marek Michałuszko 
2. Pan Bogdan Józef Nowaczyk 
3. Pan Dariusz Jacek Radliński 
4. Pan Czesław Marian Skrzyński 
5. Pan Jan Krzysztof Teterycz 

Oprócz radnych w sesji udział wzięli: 

1. Pan Dariusz Szykuła - Wójt 
2. Pani Ewelina Droździel - Szykuła - Skarbnik Gminy 
3. Pan Marek Barcicki - Radca prawny 
4. Pani Elżbieta Kuźma - Dyrektor Zespołu Szkół w Szewni Górnej 
5. Pan Piotr Szmidt - Dyrektor Zespołu Szkół w Suchowoli 
6. Pan Tomasz Kania - Kierownik Centrum Integracji Społecznej 
7. Pan Stanisław Hejzner - pracownik Urzędu Gminy Adamów 
8. 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 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem Wójta Gminy Adamów z wykonania budżetu za 2012 rok 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 
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8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Adamów absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu za 2012 rok 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

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

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Gminy Adamów 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych 
stanowiących własność Gminy 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

12. Rozpatrzenie pism i wniosków 

13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania 

14. Zamknięcie obrad sesji. 

Przebieg sesji: 

Ad.l. Otwarcia XXIX 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 10, 
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 nikt nie zabierał głosu. 

„za" przyjęciem porządku obrad głosowało 10. 
Przewodniczący stwierdził, że rada gminy przyjęła porządek obrad XXIX sesji VI 
kadencji. 

Ad.3. Przewodniczący rady - poinformował, że protokół z poprzedniej sesji tradycyjnie 
wyłożono przed sesją na sali obrad i jest do wglądu. 
Zapytał radnych, czy protokół przyjmujemy przez odczytanie, czy bez odczytania? 
„za" przyjęciem protokółu bez odczytania głosowało 10. 

Przewodniczący stwierdził, że protokół z XXVIII sesji Rady Gminy Adamów z dnia 
19 kwietnia 2013 r. został przyjęty bez odczytania. 

Ad.4. Interpelacje i zapytania. 

Zabierając głos radny Piotr Czarnecki - prosił o naprawę chodnika przy starorzeczu w 
Bondyrzu Fabryce. 
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Zabierając głos radny Ryszard Krawczyk - prosił o wyrównanie drogi do mostu w Jacni. 

Zabierając głos radna Bożena Skiba - przedstawiła prośbę mieszkańców, aby opłaty 
za śmieci można było dokonywać u sołtysa. 

Zabierając głos radny Dariusz Sołtys - prosił o utwardzenie placu przed remizą OSP, 
uzasadniając prośbę tym, że po opadach deszczu nie można wyjechać samochodem z 
garażu. 

Zabierając głos radny Janusz Kowalczuk - w swoim wystąpieniu poparł prośbę radnej 
Bożeny Skiby. 

Wójt udzielił odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania. 

Dla radnego Piotra Czarneckiego - chodnik zostanie naprawiony. 
Dla radny Ryszard Krawczyk - powstał problem z pracami drogowymi ponieważ operator 
koparki przebywa na zwolnieniu lekarskim. 
Prosił, o przekazanie informacji w terenie o tym, że poszukiwany jest operator koparki, 
który zostanie zatrudniony na zastępstwo. 

Dla radnej Bożeny Skiba i radnego Janusza Kowalczuka - na chwilę obecną nie ma 
uchwały upoważniającej sołtysów do zbierania opłat za śmieci. Najpierw musimy zrobić 
sesję z sołtysami na której zapytamy sołtysów, czy wyrażą chęć zbierania opłat. Na chwilę 
obecną nie chcą zbierać nawet podatku ponieważ twierdzą, że im się to nie opłaca. 

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. Pani Skarbnik - odczytała Uchwałę Nr RIO-Z-0034/14/13 Regionalnej Izby 
Obrachunkowej z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie opinii dotyczącej 
przedłożonego przez Wójta Gminy Adamów rocznego sprawozdania z wykonania 
budżetu gminy za rok 2012. 
W dyskusji radni głosu nie zabierali. 

Pani Ewelina Droździel - Szykuła - przedstawiła projekt uchwały, 
za przyjęciem uchwały głosowało 7, przeciw-, wstrzymało się 3. 
Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 10 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 7, 
przeciw-., wstrzymało się 3. 
(Zał. Prot. Nr 5). 
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. 
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Ad.8. 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. 

Pani Ewelina Droździel - Szykuła - przedstawiła projekt uchwały. 
W dyskusji radni głosu nie zabierali. 
za przyjęciem uchwały głosowało 7, przeciw 3, wstrzymało się -,. 
Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 10 radnych, za przyjęciem uchwały głosował 7, 
przeciw 3, wstrzymało się -. 

Ad.9. Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały, podkreśliła, że zmiana wiąże się z planowanym 
wejściem z dniem 1 lipca br. nowej gospodarki śmieciowej, przedstawiła projekt uchwały. 

„za" przyjęciem uchwały głosowało 10. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 6). 

Ad. 10. Pan Wójt omówił projekt uchwały, pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały. 

„za" przyjęciem uchwały głosowało 10. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 7). 

Ad.l 1. Pan Przewodniczący przedstawił projekt uchwały. 

„za" przyjęciem uchwały głosowało 10. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 8). 

Ad. 12. Pan Przewodniczący odczytał; 

* prośbę Profesional Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp. zo.o o sprzedaż działki nr 
595/10. 
Przewodniczący zarządził głosowanie zapytał Radę Gminy czy wyraża zgodę na 
sprzedaż działki nr 595/10.Za wyrażeniem zgody na sprzedaż głosowało 10. 
Przewodniczący stwierdził, że wniosek został przyjęty. 

* Prośbę pana Zbigniewa Winiarskiego o sprzedaż części działki nr 642/8, 
* prośbę pana Romana Trześniowskiego o wydzielenie i sprzedanie części działki nr 
642/8 

Przewodniczący zarządził głosowanie zapytał Radę Gminy czy wyraża zgodę na 
sprzedaż części działki nr 642/8. Za wyrażeniem zgody na sprzedaż głosowało 10. 
Przewodniczący stwierdził, że Rada Gminy przyjęła wnioski. 

* Pismo Izby Wytrzeźwień w Zamościu dotyczące partycypacji w kosztach utrzymania 
Izby Wytrzeźwień. 

Po przeprowadzonej dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie. 
Zapytał, kto jest za przyznaniem dofinansowania do Izby Wytrzeźwień w Zamościu, za 
przyznaniem głosowało -, przeciw 8, wstrzymało się 2. 
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Pan Stanisław Hejzner przedstawił wniosek mieszkanki Szczecina o wyrażenie zgody na 
przekształcenie działki 1802/3 na budowlaną w Bondyrzu. Działka ta położona jest ponad 
200 mb. od drogi powiatowej. 
Po dyskusji Rada Gminy wniosku nie rozpatrzyła. 

Pan Wójt poinformował, że odbyto zebrania we wszystkich sołectwach. 
W Rachodoszczach i Feliksówce zarzucono Wójtowi, że zatrudnia ludzi z Jacni. 
Przypomniał, że Rada Gminy utworzyła zakład budżetowy pod nazwą Centrum Integracji 
Społecznej z siedzibą w Jacni. O ogłoszonym konkursie na kierownika tego zakładu 
wszyscy wiedzieli rada również wiedziała. Konkurs ogłoszono na stronie internetowej. 
Wpłynęła jedna oferta, która spełniała wszystkie kryteria. Na kierownika CIS powołano 
Tomasza Kanię. Natomiast dalsze procedury naboru organizuje kierownik Centrum 
Integracji Społecznej. 

Pan Tomasz Kania - poinformował, że został zatrudniony od dnia 7 maja br. na 
stanowisku kierownika CIS, 7 maja ogłoszono konkurs na księgowego, termin składania 
ofert określono do 17 maja, zgłosiła się jedna osoba, która spełniała określone kryteria. 
10 maja ogłoszono nabór na pozostałe stanowiska na instruktorów zawodu - warsztatu 
gastronomiczno - opiekuńczego, zawodu-warsztatu rolno - leśnego, zawodu- warsztatu 
remontowo-budowlanego i pracownika aministracyjno-biurowego. Informacja o naborze 
została wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej. 
Wpłynęły oferty; 
- na pracownika administarcyjno-biurowego 9, 
- na instruktora zawodu - warsztat gastronomiczno-opiekuńczego 3, 
- na instruktora zawodu - warsztat remontowo-budowlanego 2, 
- na instruktora zawodu - warsztat rolno-leśnego 2, 

Kandydat na instruktora warsztatu remontowo - budowlanego jest na etapie robienia 
badań lekarskich. 
Kandydat na instruktora warsztatu rolno - leśnego zrezygnował z podjęcia pracy. 
Kandydatka na instruktora warsztatu gastronomicznego jest na etapie robienia badań 
lekarskich. 
Podania na pracownika administracyjno - biurowego, wpłynęły zarówno od osób z 
terenu gminy jak i spoza terenu gminy. Z uwagi na to, że wpłynęło dużo podań zostanie 
przeprowadzona z kandydatami rozmowa kwalifikacyjna. 
Uczestnicy warsztatów kierowani są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, podania 
złożyło 46 osób. 
Odbyto spotkanie z kandydatami na uczestników warsztatów. 
Instruktorzy zawodu - warsztatu będą zatrudnieni na 3/4 etatu z minimalnym 
wynagrodzeniem. 
Aktualnie przygotowywane są pomieszczenia biurowe w siedzibie CIS. 
W dyskusji głos zabierali; 
Radny Jan Kawałko - pytał, czy są jakieś wymagania kandydatów na uczestników, czy 
nie można wywiesić kartek w sołectwach o możliwości składania podań w sprawie 
zatrudnienia w CIS? 
Kierownik CIS wyjaśnił - że nie ma żadnych wymogów posiadania wykształcenia, ale 
mile widziani są fachowcy. 
Radny Janusz Kowalczuk - proponował, aby na pracownika administracyjno -biurowego, 
zatrudnić osobę z terenu gminy. 
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Kierownik CIS wyjaśnił, że pierwsze podanie o pracę na stanowisko instruktora 
gastronomiczno- opiekuńczego wpłynęło 4 kwietnia br. także informacja była spora kto 
był zainteresowany taką informacją mógł ją posiąść. 

Wójt zaprosił na spotkanie, które odbędzie się zaraz po sesji około godz. 10°° z 
przedstawicielami Fundacji Arka z Poznania z udziałem przedstawicieli Ghany. 

Ad.30. Pan Janusz Kowalczuk - Przewodniczący Rady Gminy Adamów zamknął obrady 
XXIX sesji VI kadencji Rady Gminy Adamów. 

Protokółował 
J 

lOS / / 
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