
Protokół Nr m/2018 
z III sesji VIII kadencji Rady Gminy Adamów 

odbytej w dniu 28 grudnia 2018 r. 

III sesję VIII kadencji Rady Gminy Adamów odbyto w sali narad Urzędu Gminy Adamów. 
Sesję rozpoczęto o godz. 1530, a zakończono o godz. 1820. 
Bożena Skiba - przewodnicząca obrad. 
Jan Cios - protokolant. 

Radni obecni: 

1. Pani Chmiel Joanna Barbara 
2. Pan Grela Krzysztof Dariusz 
3. Pan Kawałko Jan Henryk 
4. Pan Komisarczuk Dariusz Wiesław 
5. Pan Kostrubiec Piotr 
6. Pan Krawczyk Ryszard 
7. Pan Kuryło Jacek Marian 

Lista obecności (Zał. Prot. Nr 1). 

8. Pan Lewusz Mirosław Paweł 
9. Pani Matwij Renata Ewa 
10. Pan Michałuszko Tomasz Marek 
11. Pani Skiba Bożena Ela 
12. Pani Słota Katarzyna 
13. Pan Sołtys Dariusz Kazimierz 

Radni nieobecni: 
1. Pani Polakowska Urszula Mariola 
2. Pani Tyrka-Stećko Beata 

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 - Radca prawny 
5. Pan Stanisław Grześko - Starosta Zamojski 
6. Pani Maria Sak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Suchowoli 
7. Pani Danuta Jaworska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Adamowie 
8. Sołtysi. 

Lista obecności osób zaproszonych (Zał. Prot. Nr 2) 

Porządek sesji: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie ąuorum 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji 

3. Przyjęcie porządku obrad 

4. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji 

5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej 
- dyskusja 
-podjęcie uchwały 



7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2018 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2025 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 
- odczytanie projektu uchwały budżetowej 
- odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej i opinii pozostałych Komisji 
- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej 
- dyskusja nad projektem uchwały budżetowej 
- głosowanie projektu uchwały budżetowej 

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/275/18 Rady Gminy Adamów 
z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Adamów 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Adamów 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Ramowego Planu Pracy Rady Gminy 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Adamów 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw 
Gospodarczych i Ochrony Środowiska Rady Gminy Adamów 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy 
Społecznej i Porządku Publicznego Rady Gminy Adamów 
- dyskusja 
-podjęcie uchwały 



18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Adamów 
-dyskusja 
-podjęcie uchwały 

19. Rozpatrzenie pism 
20. Wolne wnioski, informacje i sprawy bieżące 
21.Zamknięcie obrad sesji. 

Przebieg sesji: 

Ad.l. Otwarcia III sesji VIII kadencji Rady Gminy Adamów dokonała Pani Bożena Skiba 
Przewodnicząca Rady Gminy Adamów. 
Na podstawie listy obecności stwierdziła, że na stan 15 radnych obecnych jest 13, co stanowi 
niezbędne quorum do prawomocności obrad. 
Powitała osoby zaproszone i uczestniczące w sesji. 

Ad.2. Przewodnicząca rady - poinformowała, że protokół z poprzedniej sesji był do publicznego 
wglądu w siedzibie Urzędu Gminy oraz wyłożono przed sesją na sali obrad jest również 
do publicznego wglądu. 

Przewodnicząca zapytała radnych, czy protokół z ostatniej sesji przyjmujemy przez 
odczytanie czy bez odczytania? 
Glosowanie imienne. 
Za przyjęciem protokółu z II sesji Rady Gminy Adamów z dnia 29 listopada 2018 r. bez 
odczytania głosowali; Chmiel Joanna, Grela Krzysztof, Kawałko Jan, Komisarczuk Dariusz, 
Kostrubiec Piotr, Krawczyk Ryszard, Kuryło Jacek, Lewusz Mirosław, Matwij Renata, 
Michałuszko Tomasz, Skiba Bożena, Słota Katarzyna, Sołtys Dariusz. 
Za głosowało 13, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

Przewodnicząca stwierdziła, że protokół z II sesji Rady Gminy Adamów z dnia 29 listopada 
2018 r. został przyjęty bez odczytania. 

Ad.3. 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. 

Głosowanie imienne. 
Za uchwaleniem porządku obrad głosowali; Chmiel Joanna Barbara, Grela Krzysztof, 
Kawałko Jan, Komisarczuk Dariusz, Kostrubiec Piotr, Krawczyk Ryszard, Kuryło Jacek, 
Lewusz Mirosław, Matwij Renata, Michałuszko Tomasz, Skiba Bożena, Słota Katarzyna, 
Sołtys Dariusz. 
Za głosowało 13. 
Przewodnicząca stwierdziła, że rada gminy uchwaliła porządek obrad III sesji VIII kadencji. 

Pani przewodnicząca udzieliła głosu panu Stanisławowi Grześko Staroście Zamojskiemu. 

Pan Stanisław Grześko - mówił między innym, że jeździ po sesjach rad gmin, żeby 
zorientować się i przekazać informacje jak funkcjonuje powiat. Istotne krótkie informacje 
dotyczą budowy dróg, chodników i oświetlenia, które chcemy usprawnić w powiecie 
Zamojskim przy współpracy samorządów gmin. Podziękował za wsparcie powiatu 
przy tych inwestycjach. 



Nie będzie żadnego wyjątku w Powiecie Zamojskim w zakresie finansowania, 
czy współfinansowania zadań. Wszystkie gminy będą miały jednakowy charakter 
i jednakowe warunki. 
Na waszej gminie jest sporo inwestycji, cieszymy się i mamy nadzieje, że te inwestycje 
przejdą w przyszłym roku, zyskają pozytywną opinię Sejmiku Województwa Lubelskiego. 
Myślę o drodze Szewnia - Wólka Wieprzecka, będziemy starać się wspólnie z samorządem 
gminy Adamów by ta droga przeszła i żeby w przyszłym roku była zrealizowana, bo to 
jedna z najgorszy dróg w Powiecie Zamojskim. Dróg mamy około 600 km z tego 
kilkanaście kilometrów jeszcze dróg gruntowych w tym na terenie gminy Adamów. 
Będziemy systematycznie dążyć do tego, żeby te drogi wszystkie były dobrej kondycji 
przejezdności i będą budowane trochę inaczej. Obecnie rozporządzenie o drogach 
publicznych określa warunki budowy. Myślę o odbudowie i grubości warstwy asfaltowej. 
Będziemy tak robili, aby drogi były na kilkanaście, czy kilkadziesiąt lat. Tak jak ta droga 
która nas wszystkich dotyczy; Gminy Zamość, Gminy Adamów i Gminy Krasnobród. 
Dzięki wspomożeniu gminy Zamość, gminy Adamów, gminy Krasnobród, Powiatu 
Zamojskiego to zadanie będzie zrealizowane w przyszłym roku. Mieliśmy problemy 
odnośnie oświetlenia bo zadanie własne gminy, ale ja stoję na stanowisku, że to co było 
ustalone z poprzednimi władzami powinno być wykonane musi być ciągłość 
administracyjna samorządu i pomimo sprzeciwu niektórych radnych na sesji Powiatowej 
wczorajszej oświetlenie w gminie Adamów i gminie Krasnobród będzie zrobione przy 
drodze Kalinowice - Maciejówka. Oświetlenie i chodniki będziecie mieli zrobione tam 
gdzie one były zaplanowane. Oczywiście tak jak mówimy o udziale 50% na dzień 
dzisiejszy gminy Adamów i Powiatu Zamojskiego. Jest to chyba pierwsze oświetlenie, prócz 
tej drogi drugiej z programu Polska - Białoruś - Ukraina. W Komarowie jest też kilka lamp 
postawionych i też będzie to wspólna realizacja. Natomiast później jest to zadanie gminy 
i powiat nie będzie się w to włączał. 
Odnośnie chodników stoimy na stanowisku, żeby wspólnie razem realizować to zadanie. 
Powiat dałby kostkę i obrzeża dotychczas kostka była dawana wykonawstwo na gminę. 
Można mówić, że to zadanie własne powiatu, gmina nie powinna dokładać i to jest prawda. 
Ale jeżeli chcemy pozyskać te środki zewnętrzne i wiemy, że mamy tak ogromne zaległości 
w budowaniu dróg, chcemy w pierwszej kolejności wykorzystać środki na budowę dróg 
które są dostępne w Urzędzie Marszałkowskim, środki unijne i z budżetu państwa. 
Środki z budżetu państwa są znaczne i one mam nadzieję, że ceny nie będą skakać, bo w tej 
chwili pieniędzy jest dużo. Natomiast wykonawstwo poszło bardzo drastycznie w górę i tu 
mamy trochę problemów. Na dzień dzisiejszy przeznaczono 400 min. zł z budżetu państwa 
na województwo co roku. Jet to bardzo dużo i są to środki tylko na drogi gminne 
i powiatowe. Jest to duże zasilenie, a potrzeby są jeszcze większe. Także w dalszym ciągu 
te środki są nie wystarczające. Myślę, że każda gmina i powiat może z tych środków 
skorzystać. 
Niektóre wnioski wasze na drogi powiatowe, ale chcemy, żeby to zadanie było wspólnie 
realizowane i będziemy zgłaszać drogi, które łączą kilka gmin i powiatów. 
Drogi strategiczne, żeby to nie były odcinki kilometrowe tylko kilkunastu kilometrowe, 
żebyśmy pozyskiwali jak najwięcej środków i tą główną infrastrukturę drogową zapewnili 
na terenie Powiatu Zamojskiego, żeby ten powiat otworzyć. 
Będziemy prosić gminy, żeby był taki lobbing na drogi wojewódzkie. Zależy nam na 
drodze wojewódzkiej, która jest u was, żeby była zrobiona do autostrady A4. 
Będziemy starać się, aby Sejmik Województwa to zadanie realizował. 
Następne zadanie z którym powiat nie ma nic wspólnego, ale będziemy się starać włączać 
w rozmowy na temat kolejnictwa - rozwoju stacji w Bortatyczach. 
Środki na drogę Nr 17 od Hrebennego do Warszawy zostały zabezpieczone i powinna 
być ona wykona do 2025 r. 



Starosta odniósł się do problemu związanego z geodezją. Jest to temat bardzo trudny 
uniemożliwiający realizację zadań przez powiat i gminy. Na piętnastego stycznia zwołałem 
wszystkie firmy i Wojewódzkiego Geodetę. 
Planowana jest zmiana siedziby Starostwa Powiatowego. 
Radny Ryszard Krawczyk - prosił o wykonanie w m. Jacnia kładki dla pieszych przy 
moście na drodze powiatowej w kierunku Krasnobrodu. Natężenie ruchu jest bardzo duże 
szczególnie w święta i w wakacje. Niedawno mogło tam dojść do wypadku. 
Pan Starosta przyjrzymy się temu, proponował złożenie wniosku. 
Pan Wójt - cieszę się, że pan Starosta jest z nami pozna część naszych problemów. 
Ciesze się, że pan Starosta pozytywnie podszedł do problemu że realizujemy inwestycje, 
które były założone przez poprzedni Zarząd, Starostę, Radę Powiatu. 
Odnośnie kładki wyjaśnił, że poprzedni Zarząd czy Rada Powiatu złożyli wniosek do pana 
Wojewody o środki na kładkę. W tej chwili Starosta czeka na to czy dostanie środki na 
kładkę. Dodał, że nie wszystkie rzeczy udało się zrobić przy realizacji tej drogi. Byłem przy 
różnych rozmowach , uzgodnieniach. Z tego względu, że budowa szła na zgłoszenie, projekt 
musiał być szybki, prosty. Kładki oraz oświetlenia nie udało się dołączyć do projektu. 
W przyszłym roku współfinansujemy trzy drogi powiatowe po 15 tys. zł. 
Współfinansujemy drogę Kalinowice - Maciejówka w wysokości dwu milionów dwieście 
tysięcy złotych. 
Złożyliśmy wniosek do Programu Obszarów Wiejskich na drogę powiatową Szewnia Dolna 
- Wólka Wieprzecka na wartość 3,5 min. zł z czego gmina ma dołożyć około 700 tys. zł. 
Wspólnie z powiatem mamy zrealizować część parkingu przy kościele w Bondyrzu. 
W przyszłym roku na inwestycje powiatowe przeznaczymy około 3 min. zł. Są to 100% 
nasze wydatki na inwestycje. 
Starostwu pomagamy bardzo dużo. 
Odnośnie oświetlenia rozmawialiśmy z panem Starostą, że na dzień dzisiejszy trudno było 
nam i radzie wprowadzić tą inwestycję do budżetu. 
Jeżeli pan Starosta podejdzie tak jak powiedział, że zobowiązanie poprzedników się 
przyjmuje. Wiem, że poprzedni Zarząd, czy Rada obiecała nam, że ta droga będzie zrobiona 
z chodnikiem i z oświetleniem. To, że oświetlenie nie poszło w przetargu z drogą, proszę 
nie winić Wójta, czy Radę Gminy. To, że oświetlenie to zadanie gminy to doskonale 
zdajemy sobie sprawę. Robimy pięć lub sześć oświetleń, mamy wykonaną 
dokumentację z funduszów sołeckich. To oświetlenie przy drodze traktujemy jako całość 
inwestycji. 
Pan Starosta - wyjaśnił, że będzie to zrealizowane, wczoraj podjęta uchwała budżetowa, 
oświetlenie i chodniki to co było zaplanowane będzie zrealizowane. 
Wójt - partycypacji kosztów 50/50 z naszej strony jeszcze nie ma. 
Pan Starosta w trakcie roku się znajdą. 
Pan Wójt - to ciężko przewidzieć. 
Pan Starosta złożył życzenia. 

Pan Piotr Nogas - odczytał „Ogłoszenie w nawiązaniu do pisma Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie, Urząd Gminy Adamów informuje 
o występowaniu nieprawidłowości w zakresie spalania zanieczyszczonych odpadów 
drewna w nieprzystosowanych do tego celu kotłach, co powoduje znaczną emisję substancji 
szkodliwych, w tym pyłów PM 10, PM 2,5 oraz benzo(a)pirenu. 
Dalsze spalanie zanieczyszczonych odpadów drewna w nieprzystosowanych do tego celu 
kotłach, może prowadzić do podjęcia działań kontrolnych właścicieli nieruchomości 
w zakresie stosowanego opału, celem wyeliminowania szkodliwych źródeł zanieczyszczeń 
wprowadzonych do powietrza." Prosił o przekazanie informacji mieszkańcom. 



Pan Piotr Nogas przedstawił informację dotyczącą Projektu Rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniając rozporządzenie w sprawie warunków i trybu 
przyznawania pomocy finansowej w ramach „ Płatności dla obszarów z ograniczeniami 
naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami" objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Wykaz obszarów ONW oraz obszarów, które 
kwalifikują się do płatności o której mowa w art. 31 ust. 5 rozporządzenie nr 1305/2013 
obejmuje miejscowości; Bliżów, Bondyrz, Jacnia, Trzepieciny. 
W dyskusji głos zabierali; 

Radny Krzysztof Grela - proponował, aby gmina wystąpiła o zaliczenie do obszarów ONW 
miejscowości Feliksówka, Rachodoszcze, Czarnowoda, Szewnia. 
Piotr Nogas - wyjaśnił, między innymi, że to Instytut w Puławach przygotowywał 
dokumentacje dotyczącą zaliczenia miejscowości do ONW 
Wójt - wyjaśnił, że w 2002 lub 2004 roku, Instytut w Puławach opracowywał 
dokumentację, myśmy nie weszli do terenów ONW. W 2006 roku wystąpiliśmy jako gmina 
i żaden z naszych obrębów nie zakwalifikował się, nie uzyskał odpowiedniej ilości 
punktów. Dzisiejsza propozycja radnego żebyśmy wystąpili nie ma żadnego sensu. 
Na pewno instytucja kwalifikująca (Instytut w Puławach) rozpatrywał każdą miejscowość 
osobno i ta miejscowość która spełnia wymogi ONW jest na tych listach. 

Ad.4. Pan Wójt - złożył informację o działaniach Wójta podejmowanych od ostatniej sesji. 
(Zał. Prot. Nr 3) 

Ad.5. Pan Wójt - złożył sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej 
sesji. 
(Zał. Prot. Nr 4) 

Ad.6. Pani Skarbnik przypominała, że materiały radni otrzymali. 
Poinformowała, że wpłynęło pismo Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
0 przesuniecie środków w ramach swego budżetu między paragrafami (radni w materiałach 
tego nie otrzymali). Chodzi o 500 zł. między paragrafami. 
Zadania zlecone - chodzi o dotację od Wojewody, wymagana jest zmiana w kwocie 293 zł. 
musieliśmy zwrócić dotację i przesuwamy między paragrafami w dotacji, żeby jak najmniej 
tych pieniędzy oddać. Chodzi o zadania na USC które trudno określić, czy nam pieniędzy 
wystarczy, czy nie do dnia do 31 grudnia. Przesuwamy żeby zabezpieczyć się, żeby nie było 
problemów, przekroczeń bo skutkuje to naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. 
Wprowadzono dochody w wysokości 300 tys. zł. Otrzymaliśmy dotację celową z FOGR 
1 wpłynęła ona na zmniejszenie planowanego na rok 2018 deficytu budżetowego. 
Wprowadzone zostały dochody w wysokości 10 tys. zł., jest to otrzymana darowizna 
z Sołectwa Potoczek z przeznaczeniem na rok 2019 na budowę oświetlenia ulicznego 
w Potoczku. 
Pozostałe zmiany są wyłącznie pomiędzy paragrafami w oświacie, gminie w GOPS. 

Pani Skarbnik zapytała, czy może wprowadzić przedstawione zmiany. 
Przewodnicząca poddała pod głosowanie dodatkowe wprowadzenie zmian. 
Głosowanie imienne. 
Za wprowadzeniem zmian głosowali; Chmiel Joanna, Grela Krzysztof, Kawałko Jan, 
Komisarczuk Dariusz, Kostrubiec Piotr, Krawczyk Ryszard, Kuryło Jacek, Lewusz Mirosław, 
Matwij Renata, Michałuszko Tomasz, Skiba Bożena, Słota Katarzyna, Sołtys Dariusz. 
Za wprowadzaniem zmian głosowało 13. 

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały. 



Glosowanie imienne. 
Za przyjęciem uchwały głosowali; Chmiel Joanna, Grela Krzysztof, Kawałko Jan, 
Komisarczuk Dariusz, Kostrubiec Piotr, Krawczyk Ryszard, Kuryło Jacek, Lewusz Mirosław, 
Matwij Renata, Michałuszko Tomasz, Skiba Bożena, Słota Katarzyna, Sołtys Dariusz. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13. 

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 5). 

Ad.7. Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały z przegłosowanymi zmianami. 
Glosowanie imienne. 
Za przyjęciem uchwały głosowali; Chmiel Joanna, Grela Krzysztof, Kawałko Jan, 
Komisarczuk Dariusz, Kostrubiec Piotr, Krawczyk Ryszard, Kuryło Jacek, Lewusz Mirosław, 
Matwij Renata, Michałuszko Tomasz, Skiba Bożena, Słota Katarzyna, Sołtys Dariusz. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13. 

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 6). 

Ad.8. Pani Skarbnik odczytała; 
* projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2025, 
* Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 
29 listopada 2018 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej. 

Glosowanie imienne. 
Za przyjęciem uchwały głosowali; Chmiel Joanna, Grela Krzysztof, Kawałko Jan, 
Komisarczuk Dariusz, Kostrubiec Piotr, Krawczyk Ryszard, Kuryło Jacek, Lewusz Mirosław, 
Matwij Renata, Michałuszko Tomasz, Skiba Bożena, Słota Katarzyna, Sołtys Dariusz. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13. 

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 7). 

Ad.9. Pani Skarbnik odczytała projekt uchwały budżetowej na rok 2019. 

Pan Mirosław Lewusz przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał opinię Komisji 
Rewizyjnej „Komisja Rewizyjna w oparciu o opinie Komisji Oświaty, Kultuiy, Zdrowia, 
Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego Rady Gminy Adamów, Komisji Budżetu, Finansów, 
Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska Rady Gminy Adamów i Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Lublinie oraz po przeprowadzonej dyskusji pozytywnie opiniuje 
projekt budżetu gminy na rok 2019". 

Pan Tomasz Michałuszko odczytał opinię Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy 
Społecznej i Porządku Publicznego, Komisja „Po udzielonych wyjaśnieniach i przeprowadzonej 
dyskusji, pozytywnie opiniuje projekt budżetu gminy na 2019 rok." 

Pan Dariusz Komisarczuk odczytał opinię „Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw 
Gospodarczych i Ochrony Środowiska po udzielonych wyjaśnieniach i przeprowadzonej 
dyskusji, pozytywnie jednogłośnie opiniuje projekt budżetu gminy na 2019 rok." 



Pani Skarbnik odczytała; 
* Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 
29 listopada 2018 roku w sprawie zaopiniowania projekt uchwały budżetowej na 2019 
rok. 

* Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 
29 listopada 2018 roku w sprawie zaopiniowania możliwości sfinansowania deficytu. 

Pani Skarbnik poinformowała, że zostały zwiększone środki o 20 tys. zł na oświetlenie 
uliczne w miejscowości Potoczek przy drodze powiatowej. Z budżetu gminy dodajemy 
10 tys. zł. na rok 2019. 

Przyznano dotację w wysokości 1.8 tys. zł na schronisko dla bezdomnych psów. 

W dyskusji głos zabierali; 
Radny Krzysztof Grela poddał pod rozwagę, dofinansowanie oświetlenia ulicznego na 
terenie gminy. Mieszkańcy decydują. Jest już ileś dokumentacji zrobione i przy tym stopniu 
finansowania nigdy nie zrobimy. Jakieś rozwiązanie przedyskutować na komisjach. 

Pani Skarbnik - sprawa była rozstrzygana na komisjach, tłumaczyłam po to mamy komisje 
budżetu i finansów, której główną rolą jest znalezienie środków. Informowałam, że jeżeli 
dochody zastano zwiększone, przeznaczymy na realizacje oświetlenia. Dlatego, że oprócz 
Potoczka wpłynęło pismo od sołectwa Rachodoszcze, gdzie żadna komisja nie umiała 
wskazać pieniędzy na tą inwestycje, a projektów na oświetlenie z funduszu sołeckiego 
będziemy już mieli 10-11 na przyszły rok. 
Radny Krzysztof Grela cztery lata temu mówione było, że nie ma pieniędzy okazało się, że 
miały być anonimy, duże pieniądze w płynęły do budżetu gminy. 
Pani Skarbnik po to były komisje żeby wskazać, co mamy wykreślić lub czego nie mamy 
robić. Pieniądze są już zaplanowane. 
Pani przewodnicząca budżet mamy już ułożony, nie będziemy go przewracać, 
ale w przyszłym roku należy pomyśleć na rok 2020. 

Radny Jan Kawałko - poruszył problem oświetlenia przy drodze powiatowej do 
Krasnobrodu. Starostwo dofinansowuje w 50% do zadań własnych. W Rachodoszczach 
kabel do oświetlenia ma być zakopany pod chodnikiem. Nie wiem jak później ten 
niebezpieczny odcinek oświetlić. Może w ciągu roku uda się wygospodarować środki na ten 
cel. 

Wójt - odniósł się do wypowiedzi radnego, z tego co powiedział pan Starosta, Zarząd podjął 
decyzję o oświetleniu. Zadania własne gminy to znamy. Pan Starosta powiedział, 
że przejmuje zobowiązania po poprzedniej kadencji. Zobowiązania poprzedniej kadencji 
były takie, że ma być chodnik, oświetlenie i asfalt. 
Czy mamy zrezygnować z naszych inwestycji? Pan Starosta tłumaczył, że mają być 
ogromne pieniądze 400 min. 
Drogi powiatowe są zadaniami powiatowymi. 

Musimy się zastanowić ile możemy zrobić. Poszukajmy wspólnie środków i realizujmy. 

Głosowanie imienne. 
Za przyjęciem uchwały głosowali; Chmiel Joanna, Grela Krzysztof, Kawałko Jan, 
Komisarczuk Dariusz, Kostrubiec Piotr, Krawczyk Ryszard, Kuryło Jacek, Lewusz Mirosław, 
Matwij Renata, Michałuszko Tomasz, Skiba Bożena, Słota Katarzyna, Sołtys Dariusz. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13. 



Przewodnicząca stwierdziła, że na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 13 radnych, 
za przyjęciem uchwały głosowało 13, przeciw 0, wstrzymało się 0, stwierdziła, 
że uchwała została podjęta. 
(Tai. Prot. Nr 8). 

Ad. 10. Pan Piotr Szmidt wyjaśnił, że pkt 10,11,12 są połączone i dotyczą uregulowania prawnego, 
omówił projekty uchwał. 
Radny Krzysztof Grela zapytał, rozmawialiśmy niedawno o dochodach gminy i okazało się, 
że pan który ma tartak w Jacni, że nigdy nie odbierał korespondencji, że gmina nie mogła 
go obciążyć, uregulować pieniędzy. Teraz okazało się, że już można z nim kontakt mieć. 
Pani Skarbnik nie można publicznie mówić nieprawdy. Wysyłanie korespondencji następuje 
droga listową, listem poleconym przez pocztę. Nieodebrana korespondencyjna jest 
awizowana, dwukrotne nieodebranie a wiza uważa się za przesyłkę doręczoną. Prosiła nie 
mówić, że nie ściągamy, że nie dajemy upomnień nakazów. 
Pan Piotr Szmidt przedstawił projekt uchwały. 
Glosowanie imienne. 
Za przyjęciem uchwały głosowali; Chmiel Joanna, Grela Krzysztof, Kawałko Jan, 
Komisarczuk Dariusz, Kostrubiec Piotr, Krawczyk Ryszard, Kuryło Jacek, Lewusz 
Mirosław, Matwij Renata, Michałuszko Tomasz, Skiba Bożena, Słota Katarzyna, Sołtys 
Dariusz. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 9). 

Ad.ll. Pan Piotr Szmidt przedstawił projekt uchwały. 
Glosowanie imienne. 
Za przyjęciem uchwały głosowali; Chmiel Joanna, Grela Krzysztof, Kawałko Jan, 
Komisarczuk Dariusz, Kostrubiec Piotr, Krawczyk Ryszard, Kuryło Jacek, Lewusz Mirosław, 
Matwij Renata, Michałuszko Tomasz, Skiba Bożena, Słota Katarzyna, Sołtys Dariusz. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 10). 

Ad. 12. Pan Piotr Szmidt przedstawił projekt uchwały. 
Glosowanie imienne. 
Za przyjęciem uchwały głosowali; Chmiel Joanna, Grela Krzysztof, Kawałko Jan, 
Komisarczuk Dariusz, Kostrubiec Piotr, Krawczyk Ryszard, Kuryło Jacek, Lewusz Mirosław, 
Matwij Renata, Michałuszko Tomasz, Skiba Bożena, Słota Katarzyna, Sołtys Dariusz. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 11). 

Pani Przewodnicząca ogłosiła 10 minutowa przerwę w obradach. 
(Po przerwie). 

Ad. 13. Pan Piotr Nogas omówił projekt uchwały. 
W dyskusji poruszano między innymi sprawę odbioru śmieci z przystanków, pojemności 
pojemników na odpadów, kolorów worków na odpady. 



Pan Piotr Nogas przedstawił projekt uchwały. 
Głosowanie imienne. 
Za przyjęciem uchwały głosowali; Chmiel Joanna, Grela Krzysztof, Kawałko Jan, 
Komisarczuk Dariusz, Kostrubiec Piotr, Krawczyk Ryszard, Kuryło Jacek, Lewusz Mirosław, 
Matwij Renata, Michałuszko Tomasz, Skiba Bożena, Słota Katarzyna, Sołtys Dariusz. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 12). 

Ad. 14. Pani Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały oraz projekt Ramowego Planu Pracy 
Rady Gminy na 2019 rok. 

Głosowanie imienne. 
Za przyjęciem uchwały głosowali; Chmiel Joanna, Grela Krzysztof, Kawałko Jan, 
Komisarczuk Dariusz, Kostrubiec Piotr, Krawczyk Ryszard, Kuryło Jacek, Lewusz Mirosław, 
Matwij Renata, Michałuszko Tomasz, Skiba Bożena, Słota Katarzyna, Sołtys Dariusz. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 13). 

Ad. 15. Pan Mirosław Lewusz - przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Adamów 
przedstawił projekt planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Adamów na 2019 rok 
oraz projekt uchwały. 

Głosowanie imienne. 
Za przyjęciem uchwały głosowali; Chmiel Joanna, Grela Krzysztof, Kawałko Jan, 
Komisarczuk Dariusz, Kostrubiec Piotr, Krawczyk Ryszard, Kuryło Jacek, Lewusz Mirosław, 
Matwij Renata, Michałuszko Tomasz, Skiba Bożena, Słota Katarzyna, Sołtys Dariusz. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 14). 

Ad.16. Pan Dariusz Komisarczuk przedstawił projekt planu pracy Komisji Budżetu, Finansów, 
Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska Rady Gminy Adamów na 2019 
rok oraz projekt uchwały. 
Głosowanie imienne. 

Za przyjęciem uchwały głosowali; Chmiel Joanna, Grela Krzysztof, Kawałko Jan, 
Komisarczuk Dariusz, Kostrubiec Piotr, Krawczyk Ryszard, Kuryło Jacek, Lewusz Mirosław, 
Matwij Renata, Michałuszko Tomasz, Skiba Bożena, Słota Katarzyna, Sołtys Dariusz. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 15). 

Ad. 17. Pan Tomasz Michałuszko przedstawił projekt planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, 
Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego Rady Gminy na 2019 rok oraz 
projekt uchwały. 
Głosowanie imienne. 

Za przyjęciem uchwały głosowali; Chmiel Joanna, Grela Krzysztof, Kawałko Jan, 
Komisarczuk Dariusz, Kostrubiec Piotr, Krawczyk Ryszard, Kuryło Jacek, Lewusz Mirosław, 
Matwij Renata, Michałuszko Tomasz, Skiba Bożena, Słota Katarzyna, Sołtys Dariusz. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 16). 



Ad.18. Pan Jacek Kuryło przedstawił projekt planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 
Gminy Adamów na 2019 rok oraz projekt uchwały. 
Glosowanie imienne. 
Za przyjęciem uchwały głosowali; Chmiel Joanna, Grela Krzysztof, Kawałko Jan, 
Komisarczuk Dariusz, Kostrubiec Piotr, Krawczyk Ryszard, Kuryło Jacek, Lewusz 
Mirosław, Matwij Renata, Michałuszko Tomasz, Skiba Bożena, Słota Katarzyna, Sołtys 
Dariusz. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13. 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 17). 

Ad. 19. Pan Tomasz Michałuszko zastępca przewodniczącego odczytał; 

* Pismo Starostwa Zamojskiego w sprawie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 3247L relacji: dr. Krajowa - Pniówek - Suchowola - Maciejówka w zakresie 
budowy oświetlenia ulicznego w miejscowościach Rachodoszcze i Suchowola" - prośba 
o pisemna deklaracje partycypacji w kosztach ww. zadania w wysokości 50% wartości 
przedsięwzięcia. 
W dyskusji głos zabierali; radny Krzysztof Grela mówił między innymi, że temat 
omawiany był na komisji, jeżeli mamy dofinansowanie w 50% i naszym obowiązkiem jest 
zapewnić bezpieczeństwo mieszkańców to nie widzi innej możliwości niż zabezpieczenie 
środków, ponieważ w latach późniejszych poniesiemy koszty w 100 %. 
Wójt prosił o znalezienie 350 tys. zł. i wykreślenie jakieś inwestycji z budżetu. 
W dyskusji głos zabierali radni Ryszard Krawczyk, Dariusz Sołtys, Bożena Skiba i inni 
radni. 
Wójt przypomniał słowa Starosty, który mówił, że Zarząd Powiatu w dniu wczorajszym podjął 
decyzję o budowie oświetlenia. 

Radny Dariusz Komisarczuk - przedstawił stanowisko mieszkańców dotyczące prośby pana 
Prośba dotyczyła zakupu części działki Nr 1591/14 o pow. około 0,03 arów 

bezpośrednio przylegającej do jego posesji oraz posesji pana W dniu 21 grudnia br. 
odbyło się zebranie na którym mieszkańcy wyrazili zgodę, nikt me wyrazu sprzeciwu. Ponadto pan 

zebrał podpisy od wszystkich sąsiadów i mieszkańców których posesje bezpośrednio są przy 
działce Nr 1591/14, wszyscy wrazili zgodę na sprzedaż części działki która jest własnością gminy 
Adamów. Dodał, że ci mieszkańcy od ponad 10 lat, zajmują się tą częścią dzidki, gospodarują 
ją w taki sposób, że jest utrzymana w czystości. Kiedyś było bagno, została nawieziona ziemia, gruz 
grunt został utwardzony. Obecnie prowadzą budowę, a materiały budowlane składują na tej działce. 
Radny zwrócił się do rady o przychylne ustosunkowanie się do prośby i pozwolenie na zakup działki 
stanowiącej własność gminy Adamów. 
Pan Wójt - zapytał radnego, rok temu mieszkańcy zwrócili o kupno dzidki i wydano decyzję 
odmowną na działkę położona po drugiej strony naszej drogi. Zapytał jak mamy traktować jako 
gmina, mieszkańców czy jednym sprzedawać, a drugim omawiać, czy rozpatrywać razem?. 
To wójt będzie sprzedawał, będzie musiał odmawiać. Jesteśmy w takiej sytuacji, że jednemu się 
odmawia, a drugiemu wyraża zgodę na sprzedaż. 

Radny Dariusz Komisarczuk - państwo ci na wniosek państwa wyrazili zgodę. Państwo 
wyrazili zgodę państwu 

Radny Krzysztof Grela zaproponował, aby na wiejskim zebraniu wyborczym wszyscy mieszkańcy 
podjęli decyzję. 
Po dyskusji ustalono, że sprawę należy przedstawić na wyborczym zebraniu sołeckim. 



Pani Jolanta Sprawka - sołtys Suchowoli B zwróciła się do Wójta, żeby skierował osobę 
wykwalifikowaną technicznie, która przejrzałaby drogę za kościołem. Miejscami pobocze drogi 
ma już niecałe 20 centymetrów. Szkoda byłoby, żeby ta droga z kostki się posypała. 

Wójt poinformował, że na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej pytał, czy mamy starać się 
o przywrócenia Posterunku Policji w Adamowie. Komisja była przychylaną ale chciałby 
poznać stanowisko całej rady. 
Głosowanie; pani przewodnicząca zapytała kto jest za przywróceniem Posterunku Policji 
w Adamowie za głosowało 12, wstrzymało się 1. 

Wójt odpowiadając na zapytanie radnego Jana Kawłko z poprzedniej sesji, dotyczące oznakowania 
dróg, przedstawił istniejące oznakowanie dróg oraz brakujące oznakowania dróg. Przedstawił 
ilościowy i wartościowy koszt postawienia znaków. 
Ogólny koszt oznakowania dróg gminach wyniósłby około 35 - 40 tys. zł. 
Zapytał, czy do tematu nie należy podejść kompleksowo i oznakować wszystkie drogi na terenie 
gminy?. 
Po dyskusji ustalono, że do oznakowania dróg należy podejść kompleksowo, jeżeli w trakcie roku 
pojawią się środki finansowe oraz wziąć pod uwagę środki funduszu sołeckiego jeżeli zostaną 
przekazane przez sołectwa. 

Ad.21. Pani Bożena Skiba - Przewodnicząca Rady Gminy Adamów zamknęła obrady III sesji 
VIII kadencji Rady Gminy Adamów. 
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