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

odbytej w dniu 5 marca 2013 r. 

XXVII sesję VI kadencji Rady Gminy Adamów odbyto w sali narad Urzędu Gminy Adamów. 
Sesję rozpoczęto o godz. 805

? a zakończono o godz. 950 

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 

Lista obecności (Zał. Prot. Nr 1). 
Radni nieobecni: 

1. Pan Witold Romaszko 
2. Pan Czesław Marian Skrzyński. 

Oprócz radnych w sesji udział wzięli: 

1. Pan Dariusz Szykuła -Wójt 
2. Pan Stanisław Podkowa - Sekretarz Gminy 
3. Pani Ewelina Droździel - Szykuła - Skarbnik Gminy 
4. Pani Elżbieta Kuźma - Dyrektor Zespołu Szkół w Szewni Górnej 
5. Pan Piotr Szmidt - Dyrektor Zespołu Szkół w Suchowoli 
6. Pani Aldona Stroczyńska - Pracownik Urzędu Gminy Adamów 
7. 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 sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

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

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

10. Pani Bożena Ela Skiba 
11. Pan Dariusz Kazimierz Sołtys 
12. Pan Piotr Zawiślak 
13. Pan Jan Krzysztof Teterycz. 
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9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Adamów do 
uczestnictwa w charakterze partnera w projekcie pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu w województwie lubelskim - edycja III" realizowanych w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Priorytet VIII Społeczeństwo 
informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

10. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na 
terenie Gminy Adamów 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych 
zwierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) do spożycia poza miejscem 
sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania 
tych napojów na terenie Gminy Adamów 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania 
13. Zamknięcie obrad sesji. 

Przebieg sesji: 

Ad.l. Otwarcia XXVII 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? 
W sprawie porządku obrad nikt nie zabierał głosu. 

„za" przyjęciem porządku obrad głosowało 13. 
Przewodniczący stwierdził, że rada gminy przyjęła porządek obrad XXVII 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 13. 

Przewodniczący stwierdził, że protokół z XXVI sesji Rady Gminy Adamów z dnia 
25 stycznia 2013 r. został przyjęty bez odczytania. 

Ad.4. Interpelacje i zapytania. 

Zabierając głos radny Piotr Czarnecki - prosił o remont drogi asfaltowej od fabryki w 
kierunku posesji pana Trusza oraz o naprawę o świetlenia ulicznego. 
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Zabierając głos radny Tomasz Michałuszko - prosił o naprawę drogi do Koloni Adamów. 

Zabierając głos radny Jan Kawałko - prosił o usunięcie pozostałej ziemi z poboczy od 
skrzyżowania dróg do kaplicy, remont drogi na „Górze" i w kierunku posesji pana Necia 
oraz o wyrównanie drobnym żużlem placu przy remizie OSP. 

Zabierając głos pani Elżbieta Kuźma - prosiła o remont i przywrócenie ruchu na drodze 
gminnej na odcinku od szosy wojewódzkiej do jej posesji na której mieszka jej córka z 2 
małych dzieci. Po przebudowie drogi wojewódzkiej powstał wysoki zjazd na drogę 
gminną. Ze względu na powstałą sytuację pogotowie ratunkowe odmówiło zjazdu z drogi 
wojewódzkiej na drogę gminną i dojazdu do domu chorego dziecka. Stan zdrowia chorego 
dziecka wskazuje na to, że będzie ono potrzebowało pomocy medycznej. 

Zabierając głos radny Dariusz Sołtys - mówił, że podobna trudna sytuacja z dojazdem 
pogotowia ratunkowego przedstawia się w miejscowości Bródki. Mieszkańcy Bródek w 
sytuacji kiedy brak jest możliwości dojazdu pogotowia ratunkowego do domu chorego, 
chorego dowożą do drogi która jest przejezdna. Apelował o naprawę drogi do Bródek. 

Zabierając głos sołtys Józef Nizio - pytał, o czasopismo Gazeta Zamojska, którą 
nieodpłatnie mieli otrzymywać sołtysi. 

Zabierając głos radny Janusz Kowalczuk - nawiązując do zgłoszonych potrzeb w zakresie 
remontu dróg, proponował, aby dokonać przeglądu wszystkich dróg, ponieważ stan dróg 
po zimie jest fatalny. 

Pan Janusz Kowalczuk Przewodniczący rady odczytał prośbę pana Adama Zamoyskiego 
z dnia 1 lutego 2013r. dotyczącą kupna działki 44/2 w miejscowości Feliksówka. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie prośbę pana Adama Zamoyskiego dotyczącą 
kupna działki 44/2 w miejscowości Feliksówka. 
„za" sprzedażą działki 44/2 głosowało 13. 

Pani Skarbnik odczytała prośbę Komendy Miejskiej Policji w Zamościu w sprawie 
dofinansowania w wysokości 4 tys. zł do zakupu sprzętu kwaterunkowego dla Posterunku 
Policji w Krasnobrodzie. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie prośbę Komendy Miejskiej Policji w Zamościu w 
sprawie dofinansowania w wysokości 4 tys. zł do zakupu sprzętu kwaterunkowego dla 
Posterunku Policji w Krasnobrodzie. 
„za" dofinansowaniem w wysokości 4 tys. zł głosowało 11, przeciw 2, wstrzymało się -. 

Wójt udzielił odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania. 

Dla radnych zgłaszających potrzeby remontu dróg - stan dróg po zimie jest fatalny z 
chwilą gdy zniknie śnieg, nastąpią odpowiednie warunki, drogi będą remontowane. 
Z uwagi na ograniczoną ilość bieżących środków zakres prac remontowych musi być 
ograniczony. Zamówiono na gminę 4 samochody tłucznia. 

Dla radnego Piotra Czarneckiego - były prowadzone rozmowy z panem Lisem na temat 
wykonania przepustu i odprowadzenia wody z drogi gminnej. Jeżeli będzie zgoda pana 
Lisa sporządzone zostanie odpowiednie porozumienie. Wójt przypomniał, iż w czasie 
budowy chodnika nikt nie wyraził zgody na wykonanie odwodnienia. Zwrócił się do 
radnego o pomoc i zaangażowanie się w rozwiązaniu tego problemu. 
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Odnośnie naprawy oświetlenia ulicznego - temat trudny ponieważ ponad połowa 
oświetlenia na terenie naszej gminy należy do Rejonowego Zakładu Energetycznego w 
Zamościu, który jest monopolistą w tym zakresie. Gmina nie ma możliwości 
bezpośredniego wpływu na terminowość napraw. Wszystkie powstałe usterki 
natychmiast są zgłaszane. 

Dla radnego Tomasza Michałuszko - rów odwadniający wykonany jest z jednej strony 
drogi, aktualnie stan drogi jest nie najgorszy. Do drogi przylegają prywatne grunty, aby 
cokolwiek robić trzeba byłoby zebrać podpisy od właścicieli tych działek i podpisać 
porozumienia, ale tego tematu na sesji nie da się rozwiązać. Należałoby aby radny i 
sołtys zaangażowali się w tą sprawę. 

Dla radnego Jana Kawałko - Sekretarz Gminy zostanie upoważniony do tego aby ziemia 
została wywieziona. 

Dla pani Elżbiety Kuźma - problem do rozwiązania jest bardzo trudny ponieważ jest to 
wysoki podjazd, należałoby wstawić betony podwyższyć podjazd. Aktualnie trudno na to 
odpowiedzieć. 

Dla Dariusza Sołtysa - aktualnie do Bródek nie ma problemu z dojazdem, droga błotna 
ale jest równana i jest przejezdna. 

Dla pana Józefa Nizio - gazeta ma problem z dystrybucją nie ma umowy z Polska Pocztą 
tak, że listonosze nie mogą roznosić tej gazety. Po rozwiązaniu przez redakcję problemu 
związanego z dystrybucją, czasopismo sołtysi będą otrzymywać. 

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 omówiła projekt uchwały. 

Zabierając głos pani Bożena Skiba - prosiła, aby w tym roku budowę odcinka drogi w 
Szewni Górnej wykonać możliwie w szybszym terminie, ponieważ jesienią ze względu na 
podmokły grunt nie będzie możliwości ominąć budowanego odcinka drogi. 
Pani Skarbnik wyjaśniła, że wykonanie tej inwestycji nie jest zależne od gminy, ponieważ 
środki na tę inwestycję gmina otrzymuje z zewnątrz. 

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały, 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 13. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 5). 

Ad.8. Pani Skarbnik omówiła oraz przedstawiła projekt uchwały, 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 13. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 6). 
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Ad.9. Pan Wójt omawiając projekt uchwały podkreślił, że projekt obejmie osoby najuboższe 
które będą wskazywane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 
Pan Sekretarz przedstawił projekt uchwały, 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 13. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 7). 

Ad. 10. Pani Aldona Stroczyńska omówiła i przedstawiła projekt uchwały, 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 13. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 

(Zał. Prot. Nr 8). 

Ad. 11. Pani Skarbnik omówiła i przedstawiła projekt uchwały, 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 11. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 9). 

Ad. 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

Wójt prosił o zgłoszenie miejscowości w której odbędą się dożynki w bieżącym roku. 
Prosił o wyrażenie stanowiska przez Radę Gminy w zakresie muzeum - izby pamięci w 
Bondyrzu. Poinformował, że pan Sitek chciałyby udostępnić swoje zbiory w 
pomieszczeniach w części dolnej budynku, które w niewielkim zakresie wyremontowałaby 
gmina oraz żeby on został zatrudniony jako kustosz w muzeum. 

Zabierając głos radny Piotr Czarnecki - poparł stanowisko pana Sitka, wyraził stanowisko, 
aby muzeum pozostało na terenie gminy, będzie promocja gminy. W dodatku według jego 
wiedzy są zainteresowane gminy przejęciem tych zbiorów. 

Ponadto w dyskusji głos zabierali Jan Teterycz, Wójt, Jan Kawałko, Piotr Czarnecki, Dariusz 
Sołtys, Ryszard Krawczyk. 

Ad. 13. Pan Janusz Kowalczuk - Przewodniczący Rady Gminy Adamów zamknął obrady XXVII 
sesji VI kadencji Rady Gminy Adamów. 

Protokółował 

Jan Cios 
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