
Protokół Nr 11/10 
z II sesji VI kadencji Rady Gminy Adamów 

odbytej w dniu 17 grudnia 2010 roku. 

II sesję VI kadencji Rady Gminy Adamów odbyto w sali narad Urzędu Gminy Adamów. 
Sesje rozpoczęto o godz. 9.05, a zakończono o godz. 1145. 
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). 

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

10. Pan Witold Romaszko 
11. Pani Bożena Ela Skiba 
12. Pan Czesław Marian Skrzyński 
13. Pan Dariusz Kazimierz Sołtys 
14. Pan Jan Krzysztof Teterycz 
15. Pan Piotr Zawiślak 

Oprócz radnych w sesji udział wzięli: 

1. Pan Dariusz Szykuła 
2. Pan Stanisław Podkowa 
3. Pani Ewelina Droździel - Szykuła 
4. Pan Marek Barcicki 
5. Pani Grażyna Szeląg 
6. Pani Elżbieta Kuźma 
7. Sołtysi 
8. Pracownicy Urzędu Gminy 
9. Mieszkanka Gminy. 
Listy obecności (Zał. Prot. Nr 2-3). 

-Wójt 
- Sekretarz Gminy 
- Skarbnik Gminy 
- Radca prawny 
- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bondyrzu 
- Dyrektor Zespołu Szkół w Szewni Górnej 

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 zmian w budżecie gminy na rok 2010 

- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Adamów 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

9. Podjęcie uchwały w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku dochodów 
przez jednostki oświatowe, będące jednostkami organizacyjnymi Gminy Adamów 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 
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10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Adamów z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2011 rok 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2011 rok 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXII/224/2006 Rady Gminy Adamów z dnia 
10 lutego 2006 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

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

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

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy 
Społecznej i Porządku Publicznego 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. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania 
18. Zamknięcie obrad sesji. 

Przebieg sesji: 

Ad. 1.Otwarcia II 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 15, 
co stanowi niezbędne ąuorum do prawomocności obrad. 

Ad.2. Pan przewodniczący - poinformował, że radni projekt porządku obrad otrzymali 
wraz z zawiadomieniem. Zapytał radnych czy w sprawie porządku obrad ktoś chce zabrać 
głos? 
Radny Jan Teterycz - poinformował o utworzeniu Klubu Radnych - złożył w tej sprawie 
pismo na ręce Przewodniczącego Rady i Wójta. 

„za" przyjęciem porządku obrad głosowało 15, przeciw -, wstrzymało się -. 
Przewodniczący stwierdził, że rada gminy przyjęła porządek obrad II sesji VI kadencji. 



Ad.3. Przewodniczący rady - poinformował, że protokół z poprzedniej sesji włożony był 
do wglądu. 
Zapytał radnych, czy protokół przyjmujemy przez odczytanie, czy bez odczytania? 
„za" przyjęciem protokółu bez odczytania głosowało 15, przeciw-, wstrzymało się -. 
Przewodniczący stwierdził, że protokół z I sesji VI kadencji Rady Gminy Adamów 
z dnia 2 grudnia 2010 r. został przyjęty bez odczytania. 

Ad.4. Zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych. 

Zabierając głos Wójt - poinformował, że na posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy 
Adamów omawiano sprawę zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy. Poinformował, że wniosków o przekształcenie złożonych jest 
około 250. Nie ma środków na wykonanie przekształceń. Są osoby naprawdę potrzebujące, 
które chcą się budować. Temat jest bardzo trudny. 

Zabierając głos pani Halina Marguła zam. Szewnia Dolna - zwróciła się z prośba o pilne 
przekształcenie jej ternu pod zabudowę. Wniosek w tej sprawie złożyła w ubiegłym roku. 
Jest między innymi w trudnej sytuacji rodzinnej i mieszkaniowej. Prosiła o przychylne 
załatwienie jej prośby. 

Zabierając głos radny Jan Teterycz - poinformował, że na posiedzeniu komisji Budżetu, 
złożono wniosek o wystąpienie do firm geodezyjnych o przekształcenie wszystkich działek 
dla wszystkich oczekujących na te zmiany. Temat wymaga pilnego załatwienia. Od lat 
temat się odkłada, nic nie zrobiono w tym kierunku. 

Zabierając głos radny Piotr Czarnecki - proponował podjęcie natychmiastowych działań w 
zakresie przekształcenia terenów. 

Zabierając głos Wójt - ustosunkował się do wypowiedzi radnych, poinformował, że 
poprzednia rada gminy przeznaczyła w budżecie gminy kwotę 60 tys. zł na wprowadzenie 
zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy. Ogłoszono 
przetarg, jednak żadna z firm do przetargu nie przystąpiła z uwagi na zbyt skromne środki 
jakie wydzielono w budżecie. Z wyjaśnień uzyskanych od planistów wynikało, że jeżeli 
gmina na ten cel przeznaczy 300 tys. zł. to ktoś się zgłosi. Studium planu wykonano za 
kwotę 17 tys. zł. 
Odnośnie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy odbyły 
się z udziałem radnych poprzedniej kadencji zebrania wiejskie na których wybrano 
najbardziej potrzebujące osoby. Przeznaczono w budżecie na ten cel kwotę 30 tys. zł. firma 
geodezyjna po obejrzeniu wniosków, zakwalifikowała około 8- 9, żądając za wykonanie 
przekształcenia kwotę 55 tys. zł. Z uwagi na małe środki w budżecie działań nie podjęto. 
Jeżeli rada zadecyduje i wydzieli na ten cel środki w budżecie gminy. Przystąpimy do 
procedury zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy. 
Jeżeli rada zdecyduje i przyzna środki na zmianę planu tylko pani Margała, zmiana 
zostanie dokonana. 
Temat jest bardzo trudny i wymaga wspólnej decyzji. 

W dyskusji głos zabierali Jan Teterycz, Wójt, Piotr Czarnecki, Jan Kawałko, Janusz 
Kowalczuk, Halina Marguła. 
Radny Jan Teterycz poprosił o przerwę w obradach , aby jego klub naradził się w tej 
sprawie. 

Przewodniczący zarządził pięciominutowa w obradach, 
/po przerwie/ 
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Zabierając głos radny Jan Teterycz - mówił, że z dyskusji wynika, że wszyscy radni są za 
przekształceniem terenu wszystkim. Trzeba szukać pieniędzy, coś zlikwidować, albo z 
czegoś zrezygnować. 
Zabierając głos Wójt - wyjaśnił, że wszystkie inwestycje w budżecie są na wniosek 
mieszkańców. Należy wskazać konkretne zmiany w budżecie. 
Zabierając głos radna Bożena Skiba - zaproponowała, aby w tym roku zrobić zmiany 
planu przestrzennego najbardziej potrzebującym, zrobić zebrania, na których wyłonić tych 
najbardziej potrzebujących, a w przyszłym roku wprowadzić od razu do budżetu gminy 
zmiany w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy. 
Zabierając głos radny Dariusz Sołtys - poparł wniosek radnej Bożeny Skiby. 
Zabierając głos radny Jan Teterycz - mówił, że jest to jakieś rozwiązanie, mimo większego 
kosztu., ale sytuacja do tego zmusza, aby takie działanie podejmować. Nie należy 
zapominać aby ująć w budżecie na następny rok całą resztę. 
Zabierając głos przewodniczący rady podsumowując deskuję mówił, że robimy zebrania 
na których wyłaniamy chętnych, piszemy protokóły z zebrań. 
Zabierając głos radny Jan Kawałko - proponował, aby wyłonione osoby na zebraniach, 
były naprawdę tymi którzy będą się budowali, mieli np. zgromadzone materiały 
budowlane. 
Przewodniczący rady wniosek radnej Bożeny Skiby poddał pod głosowanie. 
Za przyjęciem wniosku głosowało 15. 
Przewodniczący stwierdził, że wniosek został przyjęty. 

Zabierając głos Wójt - zwrócił się do rady o wskazanie z czego należy zabrać 60 tys. zł., 
na zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy dla tych 
wyłonionych na zebraniach 8-10 osób. 
Zabierając głos radny Jan Teterycz - zaproponował zmniejszenie z klubu seniora z 
przeznaczonej kwoty w wysokości 20 tys. zł do kwoty 10 tys. zł..2,5 tys. zł wystarczy na 
gaz, kawę, wodę na prąd. 
Zabierając głos sołtys Tadeusz Czerniak - wyraził sprzeciw tej propozycji. 
Zabierając głos Wójt - wyraził sprzeciw do propozycji radnego, ponieważ na terenie gminy 
mamy 4 kluby seniora. Organizowane są różne uroczystości gminne np. dożynki, Noc 
Świętojańska, a ostatnio dni Suchowoli w których te klubu biorą udział. Jedną kulturą to 
są zespoły śpiewacze i domy seniora. W niektórych gminach, rady gmin przyznają środki 
na nagrody dla zespołów. My naszym klubom nagród nie dajemy, dajemy środki określone 
w budżecie. Nasze kluby dbają o budynki. Nie możemy zabierać środków ludziom którzy 
społecznie pracują. 
Proponował, że lepszym rozwiązaniem będzie zdjęcie środków z drogi. 
Zabierając głos Przewodniczący rady - wyjaśnił, że działające na terenie kluby seniora 
oraz zespoły śpiewacze pracują i występują nieodpłatnie. Występują na uroczystościach 
gminnych oraz poza terenem gminy. Pytał ile musielibyśmy zapłacić zespołom za ich 
wynajęcie na różne organizowane uroczystości?. Pytał co maja robić ci starzy ludzie? 
Zabierając głos radny Jan Teterycz - mówił, że kluby seniora mogą znaleźć pieniądze na 
organizacji różnych imprez, sprzedaży napojów, potraw na których można bardzo dużo 
zarobić. 
Przedstawił co robi Dom Seniora w Suchowoli, bawi się do rana, śpiewa na całą wioskę i 
pije alkohol, daje przykład młodzieży. To zobaczy pan jak wygląda dom seniora i jak nas 
reprezentuje dom seniora. 
W domach seniora odbywają się tylko imienny, uroczystości jakieś tam urodziny. Domy 
seniora powinny być, niech będą. Ale jeżeli są sprawy ważniejsze jak działka tej pani, czy 
dla szkoły rzeczy. Wybierzmy jakieś to zło mniejsze. Domy seniora to są seniorzy, maja 
emerytury, maja czas na takie zabawy, pośpiewać, pobawić się, tylko czy gmina ma na to 
wszystko dotować. W pewnym stopniu tak, ale nie 100%. 
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Zabierając głos Wójt - wyjaśnił, że gmina nie daje środków na alkohol. Jeżeli ktoś sobie 
przyniesie to jego sprawa. Jeżeli chcecie państwo zlikwidować to co powstało 7-8 lat, to 
jest okazja dzisiaj to zrobić . 
Zabierając głos pani Skarbnik - poinformowała, że projekt budżetu został przekazany do 
RIO i wszelkie zmiany mogą być dokonywane tylko w środkach inwestycyjnych. 

Zabierając głos sołtys Tadeusz Czerniak - odpowiadając na zarzuty radnego w temacie 
picia alkoholu w klubie seniora - mogę powiedzieć radnemu dlaczego został radnym. 
Radna Bożena Skiba wyraziła zgodę na pożyczenie środków przeznaczonych na budowę 
drogi do Czarnowody. 
Po przeprowadzeniu dyskusji, Wójt zgłosił wniosek o zmniejszenie wydatków; 
- na budowę drogi do Koziarki o 30 tys. zł, 
- na budowę drogi do Czarnowody o 30 tys. zł. 
Radna Bożena Skiba - zapytała radę gminy, czy zwróci pożyczone środki z budowy drogi 
do Czarnowody. 
Radni odpowiedzieli, że środki zostaną zwrócone. 

Przewodniczący rady wniosek Wójta poddał pod głosowanie. 
Za wnioskiem głosowało 13, przeciw -, wstrzymało się 2. 
Przewodniczący stwierdził, że wniosek został przyjęty. 

Zabierając głos radny Piotr Czarnecki - podziękował pani dyrektor szkoły w Bondyrzu 
1 Wójtowi za załatwienie sprawy z dowozem dzieci. 

Zabierając głos radny Jan Kawałko - przedstawił problemy z przewoźnikiem, dowożącym 
dzieci do szkoły. 
Zabierając głos Wójt - wyjaśnił, że przeprowadzono rozmowę z właścicielem firmy 
przewozowej i problem z kierowca został rozwiązany. W bieżącym roku zostaną ustawione 
2 przystanki. 

Zabierając głos radny Jan Teterycz - wnioskował, w sprawie odbywania sesji 
wyjazdowych. Zaprosił na sesję wyjazdową do szkoły w Suchowoli. 

Pan Przewodniczący rady i Wójt - wyjaśnili, że takie sesję się odbywały i będą się 
odbywać. 

Zabierając głos radny Piotr Czarnecki - poruszył sprawę Muzeum Armii Krajowej w 
Bondyrzu opisaną w ostatnim wydaniu Tygodnika Zamojskiego. Z treści artykułu wynika, 
że po śmierci kustosza tego muzeum Jana Sitka, są problemy z utrzymaniem muzeum. 
Zaproponował, aby na sesje rady zaprosić pana Edmunda Sitka. 

Zabierając głos wójt - wyjaśnił, że na temat lokalu dla muzeum były wielokrotnie 
prowadzone rozmowy. Gmina nie może finansować, ponieważ są to zasoby prywatne. 

Ad.5. Pan Wójt - złożył informację o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji, 
(zał. Prot. Nr 4) 
Poinformował, że w m-cu styczniu 201 lr. będą rozpoczęte zebrania wyborcze sołtysów i 

rad sołeckich. 
Zabierając głos radny Dariusz Sołtys - zgłosił ujęcie do wniosku modernizację świetlicy w 
Jacni. Zgłoszenie uzasadnił tym, że w budynku tym swoje miejsce znalazłby, klub 
sportowy Orion Stihl Jacnia, Straż, raz w tygodniu odbywałby się spotkania księdza z 
młodzieżą/obecnie takie spotkania odbywają się w szkole/, Koło Gospodyń Wiejskich -
któro deklaruje zwiększenie swojej aktywności. Stan prawny grunt jest uregulowany. 



Zabierając głos sołtys Henryk Kierepka - zgłosił ujęcie do wniosku modernizację 
świetlicy w Feliksówce. Obecnie działają zespół śpiewaczy, koło gospodyń wiejskich, 
klub seniora. Sprawy własnościowe gruntu dobiegają do końca. 

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

Ad.7. Pani Skarbnik omówiła oraz przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15. 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 6). 

Ad.8. Pan Radca udzielił wyjaśnienia do projektu uchwały. 
Pan Sekretarz Gminy - przedstawił proponowane składniki wynagrodzenia oraz projekt 
uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 7) 

Ad.9. Pani Skarbnik omówiła oraz przedstawiła projekt uchwały. 
W dyskusji głos zabierali: radny Jan Teterycz, skarbnik gminy, radca prawny. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15. 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 8). 

Ad. lO.Pan Wójt i Anna Romaszko - omówili projekt uchwały. 

Zabierając głos pani Elżbieta Kużma - przedstawiła osiągnięcia sportowe uczniów 
Zespołu Szkół w Szewni Górnej. 
Zabierając głos radny Piotr Czarnecki - proponował, aby zawodnikom za osiągnięcia 
sportowe przyznawać wartościowe nagrody. 

Pani Anna Romaszko przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 9). 

Przewodniczący ogłosił pięciominutową przerwę w obradach, 
/po przerwie/ 

Ad. 11.Pani Anna Romaszko - omówiła oraz przedstawiła projekt uchwały. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 15. 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 10). 
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Ad. 12.Pani Anna Romaszko - omówiła oraz przedstawiła projekt uchwały. 

W dyskusji głos zabierali; radni Piotr Czarnecki, Dariusz Sołtys, Jan Teterycz, 
Pani Elżbieta Kuźnia. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15. 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 11). 

Ad. 13. Pan Janusz Kowalczuk - omówił projekt ramowego planu pracy Rady Gminy na 201 lr 
oraz przedstawił projekt uchwały, 
„za" przyjęciem uchwały głosowałol5. 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, 
(zał. Prot. Nr 12) 

Ad. 14. Pani Bożena Skiba - przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Adamów 
przedstawiła projekt planu pracy oraz projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15. 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, 
(zał. Prot. Nr 13) 

Ad. 15. Pan Tomasz Michałuszko - przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, 
Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego Rady Gminy przedstawił projekt planu 
pracy oraz projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, 
(zał. Prot. Nr 14) 

Ad. 16. Pan Jan Teterycz - przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, 
Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska Rady Gminy Adamów przedstawił 
projekt planu pracy, oraz projekt uchwały. 
Zabierając głos Wójt - zgłosił propozycję, aby komisja organizowała samodzielnie 
posiedzenia z uwagi na duże składy komisji. 
Przewodniczący propozycję poddał pod głosowanie. 
Za propozycj ą głosowało 15. 
Pan Jan Teterycz - przedstawił projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15. 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, 
(zał. Prot. Nr 15) 

Ad. 17. Odpowiedzi na interpelacje. 

Odpowiedzi na zapytania i interpelacje Wójt udzielał na bieżąco. 

Wójt prosił aby komisje zapoznały radę z protokołami ze swoich posiedzeń. 

Zabierając głos radny Tomasz Michałuszko - zgłosił remizę w Adamowie do 
modernizacji i remontu. Zgłoszenie uzasadnił tym, że remiza jest w miarę budynkiem 
nowym, odbywają się cotygodniowe spotkania księdza z młodzieżą, znajduje się 
siłowania, można będzie utworzyć koło gospodyń wiejskich. 
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Zabierając głos radny Janusz Galant - zgłosił remizę w Suchowoli do modernizacji i 
remontu. Zgłoszenie uzasadnił tym, że jest jednostka OSP jest w KSR, odbywają się 
wesela. Zachodzi potrzeba ocieplenia garażu który został wybudowany w , jeden pustak" 
oraz potrzeba ocieplenia budynku i wymiany dachu na remizie 

Pani Bożena Skiba - odczytała protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej 
Rady Gminy Adamów i Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i 
Porządku Publicznego Rady Gminy. 

Pan Jan Teterycz - odczytał protokół z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, 
Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska Rady Gminy Adamów. 
Zabierając głos Wójt - mówił, że padło stwierdzenie, że Wójt blokuje remonty w 
bibliotece. Prosił, aby protokóły sporządzać zgodnie z prawdą. 

Radny Piotr Zawiślak - zgłosił wniosek w sprawie zaproszenia na przyszłą sesję 
Kierownika Gminnej Biblioteki celem przedstawienia wyjaśnienia. 

Pan Wójt przedstawił koszty utrzymania samochodów i koparki. 

Radni i Wójt dyskutowali na temat taboru samochodowego, odśnieżania dróg, zakupu 
samochodu, koparki i samochodu służbowego. 

Pani Aneta Molenda - przedstawiła informację w zakresie składania wniosków na środki 
z programu Lider. 

Ad. 18. Pan Janusz Kowalczuk - Przewodniczący Rady Gminy Adamów zamknął obrady 
II sesji VI kadencji Rady Gminy Adamów. 

Protokółował 
Inspektor 

D/spraw Obronnych 
Obsługi Rad<V,/Gminy 
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