
Protokół Nr VIII/15 
z VIII sesji VII kadencji Rady Gminy Adamów 

odbytej w dniu 30 października 2015 r. 

VIII sesję VII kadencji Rady Gminy Adamów odbyto w sali narad Urzędu Gminy Adamów. 
Sesję rozpoczęto o godz. 900, a zakończono o godz. II50. 
Bożena Skiba - przewodnicząca obrad. 
Jan Cios - protokolant. 

Radni obecni: 

1. Pan Grela Krzysztof Dariusz 
2. Pan Kawałko Jan Henryk 
3. Pan Kierepka Henryk 
4. Pan Koza Jerzy Stanisław 
5. Pan Krawczyk Ryszard 
6. Pan Krupa Robert 
7. Pan Kuryło Jacek Marian 

Lista obecności (Zał. Prot. Nr 1). 

8. Pan Lewusz Mirosław Paweł 
9. Pan Michałuszko Tomasz Marek 
10. Pan Powroźnik Piotr Artur 
11. Pani Skiba Bożena Ela 
12. Pan Skrzyński Czesław Marian 
13. Pan Słota Paweł Kamil 
14. Pan Sołtys Dariusz Kazimierz 
15. Pan Wiśniewski Andrzej 

Oprócz radnych w sesji udział wzięli: 

1. Pan Dariusz Szykuła 
2. Pan Piotr Szmidt 
3. Pani Ewelina Droździel - Szykuła 
4. Pan Marek Barcicki 
5. Pani Maria Sak 
6. Pani Elżbieta Kuźma 
7. Pani Danuta Jaworska 
8. Pan Tomasz Kania 
9. Zbigniew Słota 
11. Sołtysi 
12. Mieszkaniec gminy 
13. Pracownicy Urzędu Gminy. 

Lista obecności (Zał. Prot. Nr 2) 
Lista obecności (Zał. Prot. Nr 3) 

-Wójt 
- Sekretarz Gminy 
- Skarbnik Gminy 
- Radca prawny 
- Dyrektor Zespołu Szkół w Suchowoli 
- Dyrektor Zespołu Szkół w Szewni Górnej 
- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
- Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Jacni 
- Członek Koła Wędkarskiego „Jacynka" 

Porządek sesji: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie ąuorum 
2. Przyjęcie porządku obrad 
3. Przyjęcie protokółu z poprzednich 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 udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy w zakresie 

przebudowy istniejącej zatoki parkingowej zlokalizowanej wzdłuż drogi powiatowej nr 3252 L 
Obrocz- Namule - Hutki w km 6+431 do 6+548 w miejscowości Bondyrz gm Adamów 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 



8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2015 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia 
podatku rolnego na 2016 rok 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

10. Podjęcie uchwały w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia 
podatku leśnego na 2016 rok 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

11. 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 

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

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

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

15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego na terenie Gminy 
Adamów 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości 
obowiązujących na terenie gminy Adamów 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków 
transportowych 

- dyskusja 
- podjęcie uchwały 



18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i odprowadzanie ścieków 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Adamów na lata 2015 - 2020 
(z perspektywą do 2023 roku) 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Adamów 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2016 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

21. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego 
o nazwie Centrum Integracji Społecznej i nadania Statutu 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

22. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników 
- opinia zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sadowych 
- wybór Komisji Skrutacyjnej 
- wybory ławników sądowych 
- przedstawienie protokółu Komisji Skrutacyjnej 
- przedstawienie uchwały stwierdzającej wybór ławników sądowych 

23. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Elżbiety i Dariusza Kiryluk na działania 
Wójta 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

24. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-
2024 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

25. Informacje dotyczące terminu i sposobu złożenia oświadczeń majątkowych 

- dyskusja 

26. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania 

27. Zamknięcie obrad sesji. 

Przebieg sesji: 
Ad. 1.Otwarcia VIII sesji VII kadencji Rady Gminy Adamów dokonała Pani Bożena Skiba 

Przewodnicząca Rady Gminy Adamów. 



Na podstawie listy obecności stwierdziła, że na stan 15 radnych obecnych jest 15, co stanowi 
ąuorum do prawomocności obrad. 
Powitała osoby zaproszone i uczestniczące w sesji. 

Ad.2. Pani Przewodnicząca - poinformowała, że radni projekt porządku obrad otrzymali wraz 
z zawiadomieniem. Zapytała czy w sprawie porządku obrad ktoś chce zabrać głos? 

Radny Krzysztof Grela zgłosił wniosek o przesunięcie punktu 24 proponowanego porządku i 
rozpatrzenie go w punkcie 7 porządku obrad - przed rozpatrzeniem zmian budżetowych: 

- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy w zakresie 
przebudowy istniejącej zatoki parkingowej zlokalizowanej wzdłuż drogi powiatowej nr 
3252 L Obrocz- Namule - Hutki w km 6+431 do 6+548 w miejscowości Bondyrz gm 
Adamów. 

Za przyjęciem wniosku glosowało 15. 

W sprawie porządku obrad nikt więcej nie zabierał głosu. 

Przewodnicząca rady poddał pod głosowanie zmieniony porządek dzienny obrad sesji. 

Za uchwaleniem porządku obrad głosowało 15. Przewodnicząca stwierdziła, że rada gminy uchwaliła porządek obrad VIII sesji VII kadencji. 

Ad.3. Przewodnicząca rady - poinformowała, że protokół z poprzedniej sesji tradycyjnie wyłożono 
przed sesją na sali obrad i jest do publicznego wglądu. 

Przewodnicząca rady zapytała radnych, czy protokół przyjmujemy przez odczytanie, czy bez 
odczytania? 
Za przyjęciem protokółu bez odczytania głosowało 15. 

Przewodnicząca stwierdziła, że protokół z VII sesji Rady Gminy Adamów z dnia 8 września 
2015 r. został przyjęty bez odczytania. 

Ad.4. Interpelacji i zapytań radni nie zgłosili. 

Ad.5. Pan Wójt - złożył informację o działaniach Wójta podejmowanych od ostatniej sesji. 
(Zał. Prot. Nr 4) 

Ad.6. Pan Wójt - złożył sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na 
poprzedniej sesji. 
(Zał. Prot. Nr 5) 

Ad.7. Pan Wójt i pani Skarbnik omówili i udzielili wyjaśnień do projektu uchwały. 

W dyskusji głos zabierał radny Krzysztof Grela. 

Pan Sekretarz Gminy - przedstawił projekt uchwały, 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 15. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 6 ) 



Ad, 8. Pani Skarbnik zwróciła się do rady o wprowadzenie dodatkowych zmian w budżecie gminy 
na 2015r.; 
- dotacji Wojewody Lubelskiego na wypłatę akcyzy dla rolników, 
- dotacji Wojewody Lubelskiego w kwocie 7.5 tys. zł. dla GOPS. 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie przedstawione propozycje dodatkowych zmian 
budżetu. 
Za wprowadzaniem dodatkowych zmian głosowało 15. 
W dyskusji głos zabierał radny Krzysztof Grela - na temat zmiany w budżecie dotyczącej 
opieki społecznej. 
Pani Skarbnik i pani kierownik GOPS udzieliły wyjaśnienia na poruszony temat. 

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 7) 

Ad.9. Zabierając głos pani Agata Malicka udzieliła wyjaśnienia do projektu uchwały, 
poinformowała, że organ podatkowy proponuje, obniżenie średniej ceny skupu żyta ustaloną 
Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015r. W 
sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał 
poprzedzający rok podatkowy 2016 z kwoty 53,75 zł za 1 dt do kwoty 38.00 zł za ldt, 
mającą zastosowanie przy obliczeniu podatku rolnego na 2016 rok na obszarze gminy. 
Jest to wzrost do ubiegłego roku o 1 zł. 
Wójt wyjaśnił, że na komisjach były propozycje podwyższenia podatku, ale nie chce 
obciążać mieszkańców wzrostem podatków. 
Radca poinformował, że od nowego roku następują zmiany; 
- podatek do 6 zł nie będzie podlegał naliczeniu, 
- podatek do 100 zł będzie naliczany i płacony jednorazowo przy pierwszej racie. 

Zabierając głos radny Jan Kawałko - mówił, między innymi że przeprowadził rozeznanie 
wśród gmin sąsiednich i żadna gmina nie podnosi podatku. Susza dotknęła uprawy. GUS 
wykazał spadek wartości zboża. Ponieśliśmy sobie diety, Wójt otrzymał podwyżkę. 
Powiedział, że będzie głosował przeciw podnoszeniu podatków. 

Zabierając głos Wójt - odniósł się do wypowiedzi - podkreślił między innymi, że podatek 
ma odzwierciedlenie w planowanych inwestycjach, opracowany jest projekt budżetu, który 
radni otrzymają do 15 listopada br. Przedstawił wydatki na budowę dróg, których wysokość 
wyniesie około 5,6 ml. zł. Dofinansowanie do oświaty wyniesie 1 min. zł. łącznie 6.6 ml.zł 
tj. 50% budżetu - nie ma w tej kwocie drobnych remontów, chodników itp.. W 2014 r. 
wydaliśmy 30% budżetu na inwestycje. W gminach sąsiednich obiad w szkołach wynosi 2.50 
zł., a u nas 1.50 zł. 
Proponowana podwyżka podatku jest symboliczna. 
Ponadto w dyskusji głos zabierali radni; Dariusz Sołtys, Jan Kawałko, Andrzej Wiśniewski, 
Krzysztof Grela, Ryszard Krawczyk. 

Pani Agata Malicka przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 8, przeciw 4, wstrzymało się 3. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 8) 



Ad.10. Pani Agata Malicka - udzieliła wyjaśnienia do projektu uchwały, poformowała, że organ 
podatkowy proponuje nie podejmowanie uchwały. 

Przewodnicząca zapytała radnych, „kto jest za tym aby uchwały nie podejmować", 
Za niepodejmowaniem uchwały głosowało 15. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nie została podjęła. 

Ad. 11. Pani Agata Malicka - poinformowała, że organ podatkowy proponuje utrzymanie 
obowiązującej uchwały w brzmieniu obowiązującym. 
Przewodnicząca zapytała radnych, „kto jest za pozostawienie uchwały", 
Za niepodejmowaniem uchwały głosowało 15. 
Przewodnicząca stwierdziła, że rada utrzymała uchwałę. 

Ad. 12. Pani Agata Malicka - poinformowała, że organ podatkowy proponuje utrzymanie 
obowiązującej uchwały w brzmieniu obowiązującym. 
Przewodnicząca zapytała radnych, „kto jest za utrzymaniem uchwały", 
„za" głosowało 15. 
Przewodnicząca stwierdziła, że rada nie podjęła uchwały. 

Ad. 13. Pani Agata Malicka - udzieliła wyjaśnienia oraz przedstawiła projekt uchwały. 

Zabierając głos radny Krzysztof Grela - pytał, dlaczego wszystkich nie traktujemy 
jednakowo, ponieśliśmy podatek dla rolników, a przedsiębiorcom pozostawiamy bez 
zmian. Zaproponował aby wszystkich traktować jednakowo i ponieść każdy punkt 
proporcjonalnie jak rolnikom. 
Zabierając głos Wójt mówił, że będzie to wzrost podatków o 3%. 
W dyskusji głos zabierali - radca prawny, skarbnik Gminy, Wójt, Grela Krzysztof. 

Przewodnicząca ogłosiła przerwę w obradach.(przerwa 10°° - 1010) 
Po przerwie. 
Pani Skarbnik przedstawiła wyliczenia wzrostu podatków o 3%. 

Radny Krzysztof Grela - wycofał swój wniosek. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 15. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 9) 

Ad. 14.Pani Agata Malicka - udzieliła wyjaśnienia oraz przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 10) 

Ad. 15. Pani Agata Malicka - poinformowała, że organ podatkowy proponuje utrzymanie 
obowiązującej uchwały w brzmieniu obowiązującym. 
Przewodnicząca zapytała radnych, „kto jest za pozostawienie uchwały bez zmian", 
„za" głosowałol5. 
Przewodnicząca stwierdziła, że rada nie podjęła uchwały. 



Ad. 16. Pani Agata Malicka - poinformowała, że organ podatkowy proponuje utrzymanie 
obowiązującej uchwały w brzmieniu obowiązującym. 
Przewodnicząca zapytała radnych, „kto jest za pozostawienie uchwały bez zmian", 
„za" głosowałol5. 
Przewodnicząca stwierdziła, że rada nie podjęła uchwały. 

Ad. 17. Pani Aldona Stroczyńska - udzieliła wyjaśnienia oraz przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 11) 

Ad. 18. Pani Aldona Stroczyńska - omówiła i przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 12) 

Ad. 19. Pani Aneta Teterycz - przedstawiła projekt uchwały. 

Zabierając głos pan Flaga m. Rachodoszcz - mówił, że konsultacja nie spełnia wymogów 
ustawy o samorządzie gminnym, sam dokument sporządzono niechlujnie, dokument 
zapewne sporządzała firma zewnętrzna. Nieprawidłowo użyte nazwy np. Krajowy System 
Gaśniczy, powinno być Krajowy System Ratowniczo - Gaśniczy. Zadania - nie 
sprecyzowano dokładnie gdzie mają być wykonane. Brak pomników martyrologi. 
Gmina nie chwali się nowo powstałym muzeum wsi. Ponadto są błędy i literówki. 

Zabierając głos Pani Aneta Teterycz - wyjaśniła, że konsultacje się odbyły. Organizowano 
spotkania na potwierdzenie są listy obecności uczestników ponadto Informację 
zamieszczono w bip Gminy. 
Wójt wyjaśnił, że konsultacje były z mieszkańcami, sołtysami, organizacjami społecznymi, 
radnymi o konsultacji informowałem na sesji. Z Rachodoszcz uczestniczyła pani z 
Koła Gospodyń. 
Zabierając głos radny Jan Kawałko mówił, że w programie nie ma budowy oświetlenia 
ulicznego w Rachodoszcach, prosił o ujęcie tego zadania w programie. 
Zabierając głos Zbigniew Słota - mówił między innymi, że nie ma zainteresowania gminą 
stosunek osób zaproszonych do uczestniczących w konsultacjach był bardzo mizerny, 
wniosków było niewiele. Można mieć pretensję ale do wszystkich. Jeżeli radni nie wiedzą, a 
ja wiem to jest coś nie w porządku. 
Prosił aby bardziej angażować się w sprawy gminy. 
Pani przewodnicząca zgłosiła wniosek o przeniesienie tematu dot. Strategi na następną sesję. 
Za przyjęciem wniosku głosowało 15. 
Przewodnicząca stwierdziła, że wniosek został przyjęty. 

Ad.20. Pani Aneta Teterycz - przedstawiła projekt uchwały, 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 15. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 13) 



Ad.21. Pan Tomasz Kania - omówił projekt uchwały. Zwrócił się do rady o zabezpieczenie w 
budżecie gminy na 2016r. środków finansowych na działalność CIS na początku 2016r. 
Na trudną sytuacje na początku roku może wpłynąć VAT, który CIS będzie musiał zapłacić. 

W dyskusji głos zabierali radny Andrzej Wiśniewski, pani Danuta Jaworska, kierownik CIS, 
radca prawny. 

Pan Tomasz Kania - przedstawił projekt uchwały, 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 15. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 14) 

Zabierając głos radca prawny poinformował, że gmina może dofinansować CIS w postaci 
dotacji w wysokości 50 %. Jeżeli trzeba udzielić pomocy to rada winna zająć stanowisko. 
Zabierając głos Wójt mówił, że może to być tylko pożyczka w wysokości 20 tys. zł., 
ponieważ CIS ma sam sobie poradzić, ma stworzone warunki. 
Zabierając głos pani Skarbnik przypomniała, że w br. udzieliliśmy dotacji., jeżeli 
udzielimy dotacji podmiotowej to nie muszą jej zwracać. 

Ad.22. Pani Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że zgodnie z art. 160 § 1 ustawy z dnia 
27 lipca 2001r - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015r., poz. 133) -
ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin, 
których obszar jest objęty właściwością tych sądu - w głosowaniu tajnym. 

Radny Jacek Kuryło - przewodniczący Zespołu opiniującego zgłoszone kandydatury 
na ławników - odczytał opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników. 
(Zał. Nr 15). 

Przewodnicząca rady gminy zaproponowała powołanie trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej, 
„za" powołaniem trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej głosowało 15 radnych. 
Przewodnicząca rady stwierdziła, że Rada Gminy uchwaliła, iż Komisja 
Skrutacyjna składał się będzie 3 osób. 

Na pracę w Komisji Skrutacyjnej wyrazili zgodę zgłoszeni radni; 
Michałuszko Tomasz, Czesław Skrzyński, Andrzej Wiśniewski. 

Za powołaniem Komisji Skrutacyjnej w/wymienionym składzie głosowało 15 radnych. 
Przewodnicząca rady - stwierdziła, że Komisja Skrutacyjna została powołana, poprosiła 
Komisję Skrutacyjną o ukonstytuowanie się. 

Radny Tomasz Michałuszko - przewodniczący Komisji Skrutacyjnej - przedstawił 
Regulamin wyborów ławników do Sądu Okręgowego w Zamościu przeprowadzanych w 
Gminie Adamów. 
„za" przyjęciem regulaminu głosowało 15 radnych. 
Przewodnicząca stwierdziła, że Regulamin wyborów ławników został przyjęty. 
(Zał. Prot. Nr 16) 

Komisja Skrutacyjna - wydawała radnym po 1 karcie do głosowania wg listy obecności. 
Akt tajnego głosowania. 



Pan Tomasz Michałuszko - przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół komisji. 
(Zał. Prot. 17) 

Przewodnicząca Rady Gminy - przedstawiła uchwałę w sprawie wyboru ławników, 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 15. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 18) 

Ad.22. Radny Mirosław Lewusz przewodniczący Zespołu do spraw zbadania skargi na działania 
Wójta odczytał protokół z posiedzenia Zespołu ds. zbadania skargi na działania Wójta 
odbytego w dniu 2 października 2015r., przedstawił projekt uchwały w sprawie 
rozpatrzenia skargi Państwa Elżbiety i Dariusza Kiryluk na działania Wójta. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 8, przeciw -, wstrzymało się 7. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 19). 

Ad.23. Pani Danuta Jaworska - omówiła oraz przedstawiła projekt uchwały, 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 15. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 20) 

Pani Danuta Jaworska zwróciła się do radnych i sołtysów (w związku ze zwilżającą się zimą) o 
zgłaszanie do kierownika lub pracowników GOPS osób, które potrzebują pomocy, szczególnie 
osoby starsze, samotne jak i uzależnione. Prosiła o współpracę w tym zakresie. 

Ad.25. Pani Przewodnicząca Rady - przedstawiła informację oraz pisma dotyczące analizy 
oświadczeń majątkowych: 

• Urzędu Skarbowego w Zamościu z dnia 01.09.2015r. AP/4027-6/15, 

• Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z dnia 18.09.2015r. IN V.414.1353.2015 

• Przewodniczącego Rady Gminy Adamów z dnia 09.10.2015 r. OR.0043.20.2015, 

• Wójta Gminy Adamów z dnia 16.10.2015r. OR.2124.14.2015. 

Ad.26. Interpelacji i zapytań radni nie zgłosili. 

Ad.27. Pani Bożena Skiba - Przewodnicząca Rady Gminy Adamów zamknęła obrady VIII sesji 
VII kadencji Rady Gminy Adamów. 

Protokółował 

JaffiCios 


