
Protokół Nr XXVm/2018 
z XXVIII sesji VII kadencji Rady Gminy Adamów 

odbytej w dniu 20 lipca 2018 r. 

XXVIII 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 
Lista obecności (Zał. Prot. Nr 1). 

1. Pan Kuryło Jacek Marian 
2. Pan Powroźnik Piotr Artur 
3. Pan Skrzyński Czesław Marian. 

7. Pan Lewusz Mirosław Paweł 
8. Pan Michałuszko Tomasz Marek 
9. Pani Skiba Bożena Ela 
10. Pan Słota Paweł Kamil 
11. Pan Sołtys Dariusz Kazimierz 
12. Pan Wiśniewski Andrzej 

Radny nieobecny: 

Oprócz radnych w sesji udział wzięli: 

1. Pan Dariusz Szykuła 
2. Pani Ewelina Droździel - Szykuła 
3. Pan Marek Barcicki 
4. Pani Renata Szyper - Michałuszko 
5. Pani Maria Łapińska 
6. Sołtysi 
7. Publiczność 
Lista obecności osób zaproszonych (Zał. Prot. Nr 2). 

-Wójt 
- Skarbnik Gminy 
- Radca prawny 
- w z. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szewni Górnej 
- Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Jacni 

Porządek sesji: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum 
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 2018 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 
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9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych na terenie Gminy Adamów 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych na terenie Gminy Adamów 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów 
alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Adamów 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy 
Adamów 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

13. Rozpatrzenie pism 

14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania 

15. Zamknięcie obrad sesji. 

Przebieg sesji: 

Ad.l. Otwarcia XXVIII 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 12, co stanowi 
niezbędne 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? 

W sprawie porządku obrad nikt nie zabierał głosu. 
Za uchwaleniem porządku obrad głosowało 12. 

Przewodnicząca stwierdziła, że rada gminy uchwaliła porządek obrad XXVIII sesji 
VII kadencji. 

Ad.3. Przewodnicząca rady - poinformowała, że protokół z poprzedniej sesji był do publicznego 
wglądu w siedzibie Urzędu Gminy oraz wyłożono przed sesją na sali obrad i jest do 
publicznego wglądu. 
Przewodnicząca rady zapytała radnych, czy protokół przyjmujemy przez odczytanie, czy bez 
odczytania? 
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Radny Andrzej Wiśniewski - złożył wniosek o zachowanie nagrania dźwiękowego 
z przebiegu XXVII sesji VII kadencji Rady Gminy Adamów z dnia 8 czerwca 2018r. 

Za przyjęciem protokółu z XXVII sesji Rady Gminy Adamów z dnia 8 czerwca 2018 r. 
bez odczytania głosowało 11, przeciw wstrzymało się 1. 
Przewodnicząca stwierdziła, że protokół z XXVII sesji Rady Gminy Adamów z dnia 
8 czerwca 2018 r. został przyjęty bez odczytania. 

Pani przewodniczącą odczytała wniosek o zachowanie nagrania dźwiękowego z przebiegu 
XXVII sesji VII kadencji Rady Gminy Adamów z dnia 8 czerwca 2018r. i poddała pod 
głosowanie. 
Za przyjęciem wniosku głosowało 5, przeciw 6, wstrzymało się 1. 
Pani przewodnicząca stwierdziła, że wniosek został odrzucony. 

Ad.4. Interpelacje i zapytania 

Radny Krzysztof Grela - poinformował, że na zebraniu mieszkańców w Suchowoli wniknęła 
sprawa - mieszkańcy zgłosili problem związany z tym, że nie wystarczyło zakupionego 
z funduszu sołeckiego kamienia na drogę na Ulicy, zostały małe wyboje. Jeżeli gmina ma 
kamień to prosilibyśmy chociaż o troszkę, a jeśli nie, to żeby dała koparkę do wyrównania tej 
drogi. 

Radny Jan Kawałko - ponowił prośbę w sprawie odwodnienia terenu przed remizą 
w Rachodoszczach. Po wczorajszych opadach deszczu przed budynkiem remizy zebrała się 
woda i nie ma gdzie odpłynąć nie ma ujścia, ponieważ teren jest zaniżony. Prosił aby gmina 
przyjrzała się tej sprawie i coś zrobiła z tym odwodnieniem. Był remont budynku. Nie 
wiadomo jak będzie zimą woda tam się zbiera pod podłogą. Prosił o przegląd i zaradzenie 
powstałej sytuacji. 

Radny Dariusz Sołtys - prosił o przegląd chodnika w Jacni na odcinku od świetlicy 
w kierunku Krasnobrodu i wystąpienie do zarządcy drogi o naprawienie chodnika. 

Radny Andrzej Wiśniewski - poinformował, że wczoraj mieliśmy ulewę w Faliksówce było 
urwanie, woda nie ma odpływu bo zarośnięte rowy przy drodze powiatowej i tej która ma 
być remontowana od Maciejówki do Kalinowie. Prosił aby zwrócić się do Starostwa, bo 
wczoraj woda płynęła przez parę godzin na całym odcinku drogi i szosy, tam był problem, 
zalana posesja państwa w Suchowoli i Feliksówce na górze 
Ludzie pytają jaka jest sytuacja z montażem solarów. 

Pani Skarbnik wyjaśniła, że wykonawca otrzymał 120 adresów. Osobom, które dokonały 
wpłat do 8 maja br. montaż wykonany będzie do końca sierpnia. Natomiast osobom, które 
dokonały wpłat po 8 maja br. montaż zaplanowany jest do końca listopada zgodnie 
z zawartą umową. Wykonawca kontaktuje się z mieszkańcami ustalając termin montażu. 
Poinformowała, że jest lista osób rezerwowych do której można się dopisywać, ponieważ 
kierownik budowy poinformował nas, że u niektórych osób które dokonały wpłat z przyczyn 
technicznych nie można będzie wykonać montażu zestawów solarnych. 

Radna Bożena Skiba - poinformowała, że zakupiony kamień z funduszu sołeckiego, spłynął 
z drogi wraz z wodami wczorajszej ulewy, cała Czarno woda została zalana. Prosiła o trochę 
gruzu na naprawę dróg. 
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Radny Andrzej Wiśniewski - prosił o dołączenie do jego pisma - wniosku z poprzedniej sesji 
w sprawie ujęcia dróg w budżecie gminy, ujęcie jeszcze jednej drogi, która została 
pominięta tj. droga przy której mieszka pani Skarbnik. 

Pani przewodnicząca odczytała odpowiedź Wójta Gminy Adamów na Interpelację Krzysztofa 
Greli dotyczącą Zarządzenia Wójta Gminy nr 58/16 z dnia 17 listopada 2016 roku 
w sprawie przeprowadzenia kontroli podatkowej u podatników podatku od nieruchomości, 
rolnego i leśnego na terenie Gminy Adamów. 

Pan Tomasz Michałuszko Wiceprzewodniczący odczytał; 

* Postanowienie Prokuratury Rejonowej w Zamościu o umorzeniu dochodzenia z dnia 
13 czerwca 2018r. dotyczącego pisemnego zawiadomienia Wójta Gminy Adamów Dariusza 
Szykuły odnośnie pomówień za pośrednictwem internetu, portalu społecznościowego 
facebook, na którym publikowane są nieprawdziwe informacje odnośnie działalności 
i organizacji gminy Adamów. 

* Odpis postanowienia Prokuratora Okręgowego w Zamościu z dnia 6 lipca 2018r. 
o utrzymaniu w mocy zaskarżonego postanowienia Prokuratora Rejonowego w Zamościu 
z dnia 13 czerwca 2018r. sygn. akt PR 2 Ds 1138.2018 o umorzeniu dochodzenia 
w sprawie pomówienia pracowników oraz Urzędu Gminy w Adamowie. 

Pani przewodnicząca odczytała; 

* Pismo w sprawie propozycji przesunięcia istniejącej 
drogi na działkę nr 116. 

* Pismo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departament Ochrony Zabytków 
o udzieleniu dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Zesłania Ducha Świętego w Krasnobrodzie 
w wysok. 48 805,55 zł, przeznaczonej na pokrycie kosztów zadania pn. Potoczek d. cerkiew 
prawosławna obecnie kościół filialny pw. św. Stanisława Biskupa (1870r): remont dachu 

* Pismo dotyczące wprowadzenia 
w dniu 8 czerwca 2018 roku pod obrady Rady projektu uchwały w sprawie określenia wysokości 
uposażenia Wójta Gminy Adamów. 

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

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

Ad.7. Pani Skarbnik w tej sytuacji nie wiem co mam robić, miałam prosić radę o wprowadzenie 
dodatkowych zmian. 

Pan Wójt mówił między innymi, że napisał jak było czytane, że jesteście Państwo 
maszynkami do głosowania, prosił o dyskusję. Sami dzisiaj nie wiemy co mamy robić, czego 
nie mamy robić, staramy się dbać o gospodarkę o ekonomię, przyszły środki akurat po 
wysłanych materiałach jakie były przygotowane na sesję. Jest pytanie, czy wprowadzamy 
dzisiaj 240 tys. zł., czy to pismo niech sobie leży i czeka do następnej sesji?. 
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To wszystko staje się śmieszne, osoba, która akurat nie ma nic do powiedzenia, każdy ma 
prawa wyborcze, jest demokracja, każdy ma prawo pisać. Ale zarzucać takie rzeczy to jest 
poniżej krytyki. Nie chce się wypowiadać nie chcę nikogo obrażać. Czy każdego mamy się 
pytać?. Jesteście tutaj Państwo przedstawicielami waszych sołectw. Czy jak podejmujecie 
dzisiaj decyzję, robicie zebrania?. Który z pań/panów radnych robi co miesiąc zebrania?. 
Radny Krzysztof Grela - rada nic do tego wspólnego nie ma, prosił o nie umoralnianie. 
Pan Wójt do Państwa wpłynęło pismo ostatnio się dowiedziałem, że rada bez 
mrugnięcia okiem na wniosek Wójta podnosi rękę. 
Pani przewodnicząca - niech pani Skarbnik powie dokładnie co wprowadzamy, a my 
przegłosujemy. 
Pani Skarbnik zapytała, czy ma dodatkowo wydrukować zmiany dla radnych, żeby nie była 
zaraz opisana. 
Przedstawiła dodatkowe propozycje wprowadzenia zmian nie ujętych w materiałach do 
radnych: 
Wpłynęło pismo z Ministerstwa zwiększające na prośbę Gminy dotację na drogę 
w Adamowie o 249 tys. zł. 
Zmniejszyć środki gminy przeznaczone na drogę w Adamowie i przeznaczyć je na 
wykonanie dachów w Feliksówce i Suchowoli. Poinformowała, że nie ma jeszcze 
kosztorysów nie wiadomo ile to będzie dokładnie kosztowało. 
Wpłynęła dotacja na działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 21 917 zł. 
Pojawiłby się jeszcze załącznik funduszu sołeckiego sołectwo Suchowola A, jest to związane 
z wnioskiem sołectwa o zmianę przedsięwzięć, problem sołectwa w zakresie wykonania 
zadaszenia przy sali i chcą te pieniądze przeznaczyć na poprawę instalacji wodnej, tablice 
informacyjne a zabraknie pieniędzy na projekt oświetlenia na Suchowola - Ulica. 
Radny Jan Kawałko - zwrócił się z prośbą o środki na wykonanie 3 lamp oświetleniowych 
których koszt jest niewielki, wskazał miejsce lokalizacji. 
Pani Skarbnik wyjaśniła, że do Suchowoli nie dokładamy tylko przesuwamy środki. 
Radny Krzysztof Grela - przedstawił wyjaśnienie w zakresie wykonania tarasu, naprawy 
instalacji wodnej. 
Pani Skarbnik jeszcze zwiększalibyśmy między paragrafami dział 921, rozdział 92195 
pozostała działalność, wydatki bieżące o 25 tys. zł. przesunięte z różnych działów 
i paragrafów. Na drogę w Szewni Górnej i Czarnowodzie zwiększalibyśmy o 30 tys. zł. 
W wieloletniej prognozie finansowej pojawiłby się załącznik wykaz przedsięwzięć. 
Zapytała, radnych czy chcą nowe wydruki, czy wyrażają zgodę na te zmiany ? 
Radny Krzysztof Grela i inni radni - wyrazili stanowisko, że nie ma potrzeby dodatkowego 
wydruku. 

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały z dodatkowo przedstawionymi zmianami. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 12. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 5). 

Ad.8. Pani Skarbnik omówiła i przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 12. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 6). 

Ad.9. Pani Anna Romaszko omówiła oraz przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 12. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 7). 
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Ad. 10. Pani Anna Romaszko omówiła projekt uchwały. 
W dyskusji głos zabierali radny Krzysztof Grela i radca prawny. 
Pani Anna Romaszko przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 12. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 8). 

Ad.l 1. Pani Anna Romaszko omówiła projekt uchwały. 
Pan Radca udzielił wyjaśnienia do projektu uchwały. 
W dyskusji głos zabierali radni; Andrzej Wiśniewski, Krzysztof Grela, Dariusz Sołtys, 
sołtys Suchowoli A, radca prawny, Skarbnik Gminy, Anna Romaszko. 

Pani Anna Romaszko przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 12. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 9 ). 

Ad. 12. Radny Mirosław Lewusz Przewodniczący doraźnej komisji do zbadania skargi na Wójta 
Gminy Adamów, odczytał protokół z posiedzenia doraźnej komisji do zbadania skargi na 
Wójta Gminy Adamów z dnia 2 lipca 2018 r.. Protokół z posiedzenia doraźnej komisji do 
zbadania skargi na Wójta Gminy Adamów z dnia 11 lipca 2018 r.. Projekt uchwały 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Adamów wraz 
z uzasadnieniem. 

- skarżący, zwrócił uwagę na dysonans prawny, uchwała mówi 
tak, że rada tutaj ma propozycję, żeby uchwalić, że do uznania Wójta lub innych bądź osób, 
czy przepisy Statutu należy przestrzegać czy nie należy. Czy mniej ważne nie należy. 
Propozycja uchwały w takiej wersji jaką przedstawił tutaj przewodniczący Lewusz kłóci się 
z istniejącą uchwałą, de facto mówi, że pewne zapisy wcześniejszej uchwały są nieważne, 
można ich nie przestrzegać. 

Pan Radca - jest to opinia prawnikiem nie jest. Nich pan przejrzy dziennik 90 % 
Statutów gmin i miast, zapis ten pochodzi sprzed 20 kilku lat, gdyby on miał takie znaczenie prawne. 
To istnieje taka instytucja jak pan Wojewoda, który stwierdza nieważność uchwał, jeżeli rażąco 
naruszają prawo i ma na to w każdym czasie prawo zaskarżyć taką uchwałę do WSA (Wojewódzkie 
Sadu Administracyjnego) skoro tego nie robi w 95% przypadkach, uważa, że tak jak i nam, jeżeli 
nawet to, jest to wyraźnie powiedziane, że jest to czynność techniczna nie mająca znacznego wpływu 
na prawomocność i prawidłowość działania, funkcjonowania rady. Takie jest moje stanowisko. Ustnie 
opinię taką wyraziłem, o którą się do mnie zwrócono pized drugim posiedzeniem. Zapoznałem się z 
tym, powiedziałem, że nie ma tu żadnego rażącego naruszenia prawa, które skutkowałoby 
naruszeniem prawa, procedowanych przez nas procedur, spraw na posiedzeniach rady gminy. Nie było 
inicjatywy uchwałodawczej, a pan może sobie zgłaszać inicjatywę i co najciekawsze, żeby taka 
inicjatywa była, a rada powie nie, suweren powie nie bo go więcej jest to nikt takiej uchwały nie 
uchwali. Nie wiem czy była taka inicjatywa, żeby to wykreślić, czy nie. 
Radny Krzysztof Grela - skarga dotycząca punktu pierwszego nie powinna być na Wójt, tylko na 
radę, bo to rada nie podjęła, nie uregulowała stanu rzeczywistego. Zgadzam się z tym, że nie ma 
znaczenia na jakim urządzeniu. Zmiana zapisu w statucie to żaden problem, tylko rada nie chce tego 
zrobić. Nie powinniśmy się bać tego co mówimy na sesjach, niech mieszkańcy wiedzą jaki głos 
zajmuję co ja robię na radzie. Niektórzy tego się bali. Kilkakrotnie był składany wniosek o zmianę 
w statucie akurat w tym punkcie, wyraźnie było napisane. 
Do punktu drugiego przedstawił własne spostrzeżenia dotyczącego monitoringu, pan przewodniczący 
Lewusz czytał uzasadnienie, że nie ma raportu bo nie był prowadzony monitoring. Bo jak nie było 
monitoringu to i nie ma raportu. 
Przyjęcie strategi było w roku 2015, w tej strategi pisze, że co dwa lata składa raport. 
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Pani Skarbnik i pan radca wyjaśnili, że raport składa się w cyklu dwuletnim, strategia była przyjęta 
w styczniu 2016 roku i raport powstanie. Monitoring raportu rada prowadzi na bieżąco przez 
podejmowanie uchwał. 
W dyskusji wyjaśniono, że chodzi o interpretację przepisów 
W dyskusji, która czasami odbiegała od tematu głos zabierali radny Krzysztof Grela i inni radni, radca 
prawny, Skarbnik Gminy, Wójt. 
Wójt mówił na temat inwestycji, których jest około 32, czy 34 cały czas dokładamy, zwiększamy. 
Zdaję sobie sprawę, że nie każdy z was się na tym zna, bo nie ma z tym do czynienia, akurat jest tutaj 
na sesji. Każde zadanie wymaga zapytania, przygotowania i podpisania umowy, wykonanie 
dokumentacji ogłoszenie przetargu, dokonanie odbioru, rozliczenie i zapłatę i inne. Są kontrole, 
uzgodnienia, przecinki drzew. 
Szesnaście lat temu były 4 inwestycje jedna czy dwie były zrealizowane i można było pracować. 
Dzisiaj mamy ponad 30 inwestycji są zadania unijne. Podpisaliśmy z panią Skarbnik w Lublinie 
umowę, otrzymaliśmy 30 tys. zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Będzie przygotowany 
przetarg na 100 metrów drogi w Suchowoli - Ulica, na którą w ubiegłym roku unieważniono przetarg. 

Radny Andrzej Wiśniewski - wnioskowałem i będę wnioskował o wprowadzenie zmiany Statutu 
w tym zakresie nie będę się powtarzał co i jak i dlaczego, ale będąc w jednej instytucji słyszę często 
gdzie są potwierdzenia gdzie są zapisy takich rzeczy i dlatego dla świętego spokoju swojego i innych, 
chodzi mi o to żeby to co było mówione było zapisane i było nagrywane i ewentualnie skorygowane. 

Pani przewodnicząca zarządziła głosowanie. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 7, przeciw 5, wstrzymało się 0. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 8). 

.13. Wójt odniósł się do odczytanego pisma Prokuratury Rejonowej w Zamościu oraz Prokuratury 
Okręgowej w Zamościu. 
Tak jak Rada zawnioskowała wystąpiliśmy z panią przewodnicząca Rady wspólnie o wyjaśnienie tej 
sprawy. Jak widać Prokuratura wyjaśniła, dużo nam wskazała, wskazała drogę postępowania. Akurat 
w piśmie Prokuratury Rejonowej jest wskazane, że to Dariusz Szykuła jest osobą zaradną i tak dalej. 
Tak jak ja bym był osobą prywatną. Jednak odwołanie do Prokuratora Okręgowego pokazało nam, 
że to nie Dariusz Szykuła tylko Wójt Gminy składa wniosek i pokazało drogę postępowania, 
co możemy zrobić. Tak jak państwo podjęliście będziemy dalej prowadzić. Poinformował, 
że wynajmiemy prawnika, który się takimi sprawami zajmuje. Nasz radca nie podejmuje się 
prowadzenia tej sprawy ponieważ takich spraw nie prowadził. Prokurator nam wskazał drogę 
postępowania jest wszystko uzasadnione, wytłumaczone i wyjaśnił, że materiały zostaną 
przekazane. Tak to wygląda pokrótce. Patrząc na Prokuraturę jak najbardziej zasadne, skoro 
prokuratura nie zajmuje się takimi sprawami, bo nie jest to z urzędu wszczynane. Tylko trzeba 
w trybie prywatno - skargowym, to trzeba tą drogą pójść. 
Radny Jan Kawałko zapytał, czy radca prawny będzie za pieniądze podatnika? 
Wójt i radca wyjaśnili, że w piśmie jest gmina i instytucje gminy są pomawiane. 
Radny Krzysztof Grela - pytał, kto poniesie koszty jeśli sprawa będzie przegrana, czy podatnik 
będzie płacił ? . 
Wójt i radca wyjaśnili, że gmina będzie płaciła. 
Pan radca potwierdził, że takimi sprawami się nie zajmuje jest radcą w tej gminie i tej sprawy nie 
będzie prowadził. 
W dyskusji głos zabierali; Krzysztof Grela, Wójt, radca prawny, Skarbnik Gminy i inni. 
Radny Krzysztof Grela zapytał radcę prawnego, czy rada wyraziła zgodę o złożeniu zawiadomieniu 
o możliwości popełnienia przestępstwa do odpowiednich instytucji? Czy w tej chwili robić proces 
cywilny? 
Radca pytał jaki cywilny? jest to wasza sprawa. 
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W dyskusji głos zabierali; Krzysztof Grela, Andrzej Wiśniewski, Wójt, radca prawny, Skarbnik 
Gminy i inni. 

Rozpatrzenie pisma o przeniesienie drogi. 
Radny Krzysztof Grela zapytał, czy sprawa przeniesienia tego przebiegu drogi wiąże się 
z wykonaniem tej drogi w stanie spornym, czy przeniesienie drogi nie będzie łączone ze spomą 
sprawą? 
Wójt najlepiej, żeby Rada pojechała i zobaczyła na mapie wszystko widać, a wytłumaczyć jest 
ciężko. 
W dyskusji proponowano wyjazd w teren. 
Wójt powiedział, że jest radny z Adamowa pan Tomasz i na następną sesję się zorientuje. 

Pani przewodnicząca odniosła się osobiście do pisma otrzymanego od Odczytała roboczą 
treść pisma - odpowiedź, która może niewiele różnić się z odpowiedzi jaką udzieli na piśmie 

Pan Wójt pytał, czy to nie jest obrażanie radnych znowu maszynki do głosowania i wy chcecie się 
zastanawiać nad tym czy podjąć jakieś decyzje w obronie Rady, gminy, szkoły. Przecież jest jasno 
wszystko napisane, kto się podpisał. 
Radny Krzysztof Grela, pan się w imieniu własnym wypowiedział. 

Przewodnicząca o godz. 11" ogłosiła przerwę w obradach, 
(po przerwie) 
Pani przewodnicząca odczytała wycinek z protokółu nr XXVII sesji Rady Gminy Adamów 
z dnia 29 marca 2018 r. 
„Radny Krzysztof Grela - są organa od tego. 
Pani przewodnicząca poddała pod glosowanie, aby tą sprawą zajął się do tego upoważniony 
organ. Za głosowało 11, przeciw 0, wstrzymało się 0." 
Wójt, aby nie było wątpliwości chciałby, jeżeli przewodnicząca uzna za stosowne, poprosić 
o przegłosowanie wniosku, czy gmina ma dalej dochodzić, bronić dobrego imienia gminy, 
rady gminy, bo dzisiaj usłyszeliście, że Rada jest maszynką do głosowania i czy mamy 
dochodzić tych swoich spraw na drodze karno - skargowej. Dbać o dobre imię wszystkich 
instytucji, które w tych stronach są pomawiane. Wójt powiedział, że nie zna się na prawie 
karnym. 
Na dzień dzisiejszy nie powiem jak będzie sformowany wniosek, chodzi o samą zasadę. 
Korzystanie z nazwy bez zgody te wszystkie rzeczy które akurat będą, czy prawnik uzna 
czy tutaj jest taka potrzeba i możemy swoich praw bronić, żebyście Państwo dzisiaj jeszcze 
raz przegłosowali żeby dbać o dobre imię gminy Adamów, Rady Gminy, szkół i jeszcze 
innych instytucji, które tam są wymienione i pomawiane czy szkalowane na tej stronie moja 
gmina. 
Radny Andrzej Wiśniewski - panie Wójcie, pan mówi tutaj w sprawie gminy Adamów 
odczytał z Postanowienia Prokuratora fragment tekstu, „wysunięty przez skarżącego zarzut 
nie wyjaśnienia całokształtu spraw i okoliczności czynu tj. nie przesłuchanie wszystkich 
osób poszkodowanych wpisami, a nie odniesie się do używania nazwy Gminy Adamów bez 
zgody jej organów, należy uznać za niezasadny". Ja rozumiem w ten sposób, że nazwa 
Gminy Adamów czy to będzie moja czy twoja to nie jest nazwą zastrzeżoną to nie jest 
produkt. 
Wójt dzisiaj jak by ktoś założył stronę na moje nazwisko i imię to chyba, to też by chyba 
używał bezprawnie moich danych. 
Radny Andrzej Wiśniewski na pańskie nazwisko tak, ale gmina Adamów to nie. 
Wójt na prawie karnym się nie znam, są pracownicy oni takimi rzeczami się zajmują. 
Wniosek był napisany nie przez prawnika, tylko przez nas, być może dlatego został 
umorzony. Chodzi mi o bronienie spraw gminy, rady gminy, wszystkich naszych instytucji. 
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Wszystko co będzie możliwe prosił o zadecydowaniu, czy mamy znaleźć prawnika który, 
tych naszych spraw gminy, dobrego imienia i wszystkich naszych instytucji będzie 
pilnował. Czy jesteście za tym, czy nie? 
Radny Krzysztof Grela w związku z tym, że w planie dzisiejszych obrad nie ma takiego 
punktu żebyśmy podejmowali taką decyzję, a decyzja wiążę się nieuchronnie z wydatkami 
i to nie małymi. W związku z powyższym proszę przestrzegać harmonogramu obrad i jeśli 
mamy podejmować decyzję włączyć tą sprawę do dokumentacji na najbliższą sesję. 
Z możliwością składania wniosków zmniejszenia, czy rozszerzenie porządku obrad, jeśli 
tego nie zrobiliśmy a podchodzimy do tematu już po przyjęciu porządku obrad. Według 
mnie, nie wiem co na to radca prawny, czy jest to zgodne ze Statutem? Proponował 
przygotowanie dokumentów i ujęcie w porządku obrad na najbliższym posiedzeniu. 
Wójt akurat nie jest to żadna uchwała i nie musi być w porządku i zawsze Państwo wnioski 
głosujecie na końcu. Czy coś robimy, czy nie nie robimy. Środki są z bieżących rzeczy. 
Dzisiaj wnioski były też składane odnośnie dachów i też nie było uchwał. Wniosek 
odnośnie nagrywania, też go nie było w porządku. 
Radca prawny to ma charakter wniosku, a nie nie uchwały. 
Wójt wnioski były rozpatrywane chciałbym, żeby czas nam nie uciekał. Prosił 
o przegłosowanie. 
Radny Andrzej Wiśniewski nie tak dawno w maju były obrady komisji Rewizyjnej i też 
poprosiłem o pewne pismo pana Sekretarza i tego pisma nie dostałem, bo pan Sekretarz nie 
miał czasu. Przewodniczący Komisji zdjął z obrad taki punkt bo nie było go na wstępie. 
Dzisiaj to co mówi Krzysiek według mnie jest zasadne proszę przygotować jakąś symulacje 
kosztów. 
Pan radca pytał jaką symulacje? 
Radny Andrzej Wiśniewski, na pewno radca prawny za darmo nie pracuje, adwokat tym 
bardziej. 
Radny Krzysztof Grela pkt. Zgłaszanie interpelacje i wniosków już rozpatrzono. 
Radny Dariusz Sołtys pytał, czy jest sens dyskusji, decyzja zapadła już iks czasu temu, 
trzymajmy się tej decyzji i róbmy swoje. Nie będziemy teraz rozważać, czy będziemy 
głosować następny wniosek, czy nie. Rada decyzję podjęła. 
Pani przewodnicząca ponownie odczytała wycinek z protokółu nr XXVII sesji Rady Gminy 
Adamów z dnia 29 marca 2018 r. 
„Radny Krzysztof Grela - są organa od tego. 
Pani przewodnicząca poddała pod głosowanie, aby tą sprawą zajął się do tego upoważniony 
organ. Za głosowało 11, przeciw 0, wstrzymało się 0.". 
Pan radca, pytał, czy uważacie, że sąd nie jest organem? 
Pan radca jest w porządku. 
Radny Krzysztof Grela jeśli Pan mecenas mówi, że jest to wszystko w porządku. Zwrócił 
się do protokolanta o ujęcie w protokóle ostatniej wypowiedź radcy. 
Pan Radca jeżeli uważacie, to idźcie z tym do sądu, to jest wasza sprawa, nie moja sprawa. 
(Dyskusja) 

Wójt udzielił odpowiedzi; 
Dla radnego Krzysztofa Greli - jeżeli będzie sucho to koparka przyjedzie i wyrówna. 
Jeżeli podeschnie po ulewnych deszczach o kontakt telefoniczny koparka będzie jeździć 
wszędzie będziemy starać się naprawić. 

Dla radnego Jana Kawałko - jest tam problem drogę podniesiono, będziemy się starali 
zrobić, nie wiadomo jak to nam się uda. 

Dla radnego Dariusza Sołtysa - chodnik jest wojewódzki, zwrócimy się pismem do 
zarządcy drogi, żeby się przyjrzeli gdzie można poprawić. 



Dla radnego Andrzeja Wiśniewskiego - wystąpimy do powiatu tj. cała droga Feliksówka, 
Rachodoszcze, Suchowola. 

Radny Andrzej Wiśniewski - dodał, niech dokonają przeglądu i udrożnienia. 

Sprawę solarów wyjaśniliśmy z panią Skarbnik. 
Dla radnej Bożeny Skiba - panowie nasi i koparka pojechali gdzie będzie można to naprawi. 
Kazałem pracownikom zakupić, jeżeli się uda zakupić gruz od 
Postaramy się to w najbliższym szybkim terminie naprawić. 

Poinformował, że PG wystąpiło do nas, że możemy odkupić stare słupy z linią 
w miejscowości Bliżów, jest tam demontaż linii jest tam kładziona nowa instalacja 
kablowa. Przy drodze gdzie lampy na słupach się znajdują to zakład nam ich sprzeda. 
Z FOGR-u otrzymaliśmy 30 tys. zł., podpisaliśmy umowę i w najbliższym czasie ogłosimy 
przetarg na drogę w Suchowoli Ulica. 

Będziemy się przygotowywać do szukania i bronienia dobrego imienia gminy, rozmowy 
podejmiemy zorientujemy się do najbliższej sesji, z racji finansowych rzeczy tych się nie 
podejmie. Chociaż to co jest w protokole, upoważnia Wójta. Prokuratura, sąd są to 
wszystko organy sprawiedliwości dbające o dobro imię i bronienie słabszych. Zaatakowany 
jest zawsze słabszy. Będziemy się starali tę sprawę wyprowadzić, także każdy kto stara się 
obrażać wszystkich, czy w ten sposób postępuje, jakoś tam odpowiada. 
Radny Krzysztof Grela - odnośnie swojej interpelacji, poinformował, że otrzymał tylko 
pismo przewodnie nie ma załącznika. 
Pani Skarbnik wyjaśniła, że w interpelacji zwrócił się pan Grela o poinformowanie rady. 
Odpowiedź na interpelację z załącznikiem została złożona na ręce przewodniczącej. 
Zwrócił się do przewodniczącej o przesłanie załącznika. 

Ad.15. Pani Bożena Skiba - Przewodnicząca Rady Gminy Adamów zamknęła obrady XXVIII sesji 
VII kadencji Rady Gminy Adamów. 
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