
Protokół Nr IV/11 
z IV sesji VI kadencji Rady Gminy Adamów 

odbytej w dniu 21 stycznia 2011 r. 

IV sesję VI kadencji Rady Gminy Adamów odbyto w sali Centrum Społeczno 
Kulturalnym w Potoczku. 
Sesje rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. 1145. 
Janusz Kowalczuk - przewodniczący obrad. 
Stanisław Podkowa - 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 Piotr Zawiślak 

Radni nieobecni nieusprawiedliwieni: 

1. Pan Jan Krzysztof Teterycz 

Oprócz radnych w sesji udział wzięli: 

1. Pan Dariusz Szykuła - Wójt 
2. Pan Stanisław Podkowa - Sekretarz Gminy 
3. Pani Ewelina Droździel - Szykuła - Skarbnik Gminy 
4. Pan Marek Barcicki - Radca prawny 
5. Pani Grażyna Szeląg - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bondyrzu 
6. Pan Andrzej Jarszak - Z-ca Dyrektor Zespołu Szkół w Suchowoli 
7. Pani Elżbieta Kuźma - Dyrektor Zespołu Szkół w Szewni Górnej 
8. Sołtysi 
9. Pracownicy Urzędu Gminy. 

Lista obecności (Zał. Prot. Nr 2-3). 

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 wieloletniej prognozy finansowej 
- dyskusja 
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- podjęcie uchwały 
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok 

- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków w budżecie gminy na 
2012 rok na fundusz sołecki 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

10. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków w budżecie gminy 
na 2012 rok na fundusz sołecki 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy do Zgromadzenia Zamojsko 
- Roztoczańskiego Związku Gmin 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

12. Przedstawienie wniosków; 
- w sprawie sprzedaży działki w Bliżowie, 
- w sprawie dokonania zamiany nieruchomości w Bondyrzu 

13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania 

14. Zamknięcie obrad sesji. 

Przebieg sesji: 

Ad.l. Otwarcia IV sesji VI kadencji Rady Gminy Adamów dokonał Pan Janusz Kowalczuk 
Przewodniczący Rady Gminy Adamów. 
Na podstawie listy obecności stwierdził, że na stan 15 radnych obecnych jest 14, 
co stanowi ąuorum do prawomocności obrad. 

Ad.2. Pan przewodniczący - poinformował, że radni projekt porządku obrad otrzymali 
wraz z zawiadomieniem. Zapytał czy w sprawie porządku obrad ktoś chce zabrać głos? 
Radny Jan Kawałko zgłosił wniosek o wyłączenie z projektu porządku obrad pkt. 9 i 10 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym 13 głosami za i 1 głosem przeciw wyłączyła z projektu 
porządku pkt. 9 - podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków w 
budżecie gminy środków na 2012 rok na fundusz sołecki i pkt. 10 - podjęcie uchwały w sprawie 
nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków w budżecie gminy środków na 2012 rok na 
fundusz sołecki 

„za" przyjęciem porządku obrad głosowało 14, przeciw -, wstrzymało się -. 

Przewodniczący stwierdził, że rada gminy przyjęła porządek obrad IV sesji 
VI kadencji. 

Ad.3. Przewodniczący rady - poinformował, że protokół z poprzedniej sesji włożony był 
do wglądu. 
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Zapytał radnych, czy protokół przyjmujemy przez odczytanie, czy bez odczytania? 

„za" przyjęciem protokółu bez odczytania głosowało 14. 
Przewodniczący stwierdził, że protokół z IV sesji Rady Gminy Adamów z dnia 
31 grudnia 2010 r. został przyjęty bez odczytania. 

Ad.4. Interpelacje i zapytania. 

Zabierając głos radny Dariusz Sołtys - prosił aby zająć się naprawą mostku dla pieszych 
przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Jacnia. 
Radny Piotr Czarnecki zapytał Wójta o drogę do cmentarza w Bondyrzu i o sprawę 
budowy oczyszczalni ścieków przy blokach w Bondyrzu. 
Radny Janusz Kawałko pytał Wójta o możliwość postawienia znaku przystanek 
autobusowy w miejscowości Rachodoszcze przy drodze gminnej do Feliksówki.. 

Przewodniczący Rady przedstawił pismo; 

- Pana Dariusza Bojara właściciela stoku narciarskiego w Jacni, w sprawie określenia 
przez Radę Gminy konkretnej odpowiedzi co do naprawy drogi w kierunku stoku 
narciarskiego. 

W sprawie w/w pisma głos zabrał Wójt i precyzyjnie określił problem w/w drogi. 
Obecny na sesji Dariusz Bojar przedstawił sprawę i prosił Radę o konkretną odpowiedz co 

do naprawy drogi i przedstawił plany związane z dalszą inwestycją na terenie stoku 
narciarskiego. 

Radny Piotr Zawiślak spytał Pana Bojara co oczekuje od Rady i o jaką nawierzchnie 
chodzi. 

Pan Bojar stwierdził że chodzi mu o to aby przez cały rok była przejezdna droga do stoku 
narciarskiego. 

Wójt stwierdził że oczekuje deklaracji co do dalszych prac związanych z w/w drogą. 
Radny Ryszard Krawczyk zgłosił wniosek aby podjąć prace związanie z naprawą tej drogi, 

wniosek poparł radny Dariusz Sołtys. 
Radny Tomasz Michałuszko pytał Wójta o naprawę drogi gminnej w Adamowie w 

kierunku Kol. Adamów, radna Bożena Skiba stwierdziła że wszystkie drogi gminne 
muszą być przejezdne i trzeba je remontować wszystkie. 

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

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

Ad.7. Pani Ewelina Droździel - Szykuła Skarbnik Gminy omówiła punkt porządku i odczytała i 
odczytała Uchwałę nr 0037/36/14/2010 Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 16 grudnia 
2010 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały, 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 14. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 6) 
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Ad. 8. Pani Skarbnik odczytała; 

• Uchwałę nr 0032/36/14/2010 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 
16 grudnia 2010 roku w sprawie pozytywnego zaopiniowania przedłożonego przez 
Wójta Gminy Adamów projektu uchwały budżetowej gminy na rok 2011, 

• Uchwałę Nr 0039/P/28/14/2010 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 
16 grudnia 2010 roku w sprawie pozytywnego zaopiniowania możliwości 
sfinansowania przez Gminę Adamów deficytu budżetowego przewidzianego w 
projekcie uchwały budżetowej na rok 2011. 

Przewodniczący rady poinformował, że komisje stałe Rady Gminy na posiedzeniu 
w dniu 3 listopada 2010 roku pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu na 201 lr. 

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały. 

Przewodniczący rady zarządził głosowanie. 

Na stan 14 radnych w sesji uczestniczyło 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 
8, przeciw -, wstrzymało się 6. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 7). 

Przewodniczący zarządził 5 minut przerwy. 

Ad.9. Pani Sekretarz omówił i przedstawiła projekt uchwały, 
„za przyjęciem uchwały głosowało 14. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 8) 

Ad. 10. Pan Wójt przedstawił wnioski; 

- wniosek. w sprawie sprzedaży działki stanowiącej własność Gminy Adamów położonej 
w obrębie Bliżów, 
Przewodniczący zarządził głosowanie, zapytał kto jest za sprzedażą działki, za sprzedażą 
głosowało 14. 
Przewodniczący stwierdził, że wniosek został przyjęty. 

- wniosek w sprawie dokonania zamiany nieruchomości w Bondyrzu, 
Przewodniczący zarządził głosowanie, zapytał kto jest za zamianą działek, za zamianą 
głosowało 14. 
Przewodniczący stwierdził, że wniosek został przyjęty. 

Ad.l 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

Wójt udzielił odpowiedzi na interpretacje i zapytania Radnych. 
Wójt przedstawił sprawę kupna lokalu po Posterunku Policji w Adamowie i poprosił 

Radnych o zajęcie stanowiska w tej sprawie. 
Następnie Wójt przedstawił pisma które wpłynęły od Radnych i udzielił na nie 
odpowiedzi. 
Pan Stanisław Hejzner pracownik UG udzielał odpowiedzi Radnym na pytania związane 
z planem zagospodarowania przestrzennego. 
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Pani Aneta Molenda Przedstawiła sprawę związaną z wyborem remizy OSP do pisania 
wniosku o dofinansowanie na remont.(Odnowa Wsi) 
Przewodniczący poinformował radnych o obowiązku składania oświadczeń majątkowych 
do dnia 30 kwietnia. 
Radny Ryszard Krawczyk postawił wniosek o kupno lokalu po Posterunku Policji w 
Adamowie, wniosek poparł Przewodniczący Rady 
-za wnioskiem głosowało 8 przeciw - wstrzymało się 6 
Przewodniczący stwierdził że wniosek został przyjęty. 
Wójt przedstawił wniosek o wynajęcie lokalu po bibliotece gminnej na cele mieszkalne 
za wnioskiem głosowało 14 przeciw- wstrzymało się ... 
Wniosek Radnego Krawczyka w sprawie remontu drogi do stoku narciarskiego 
za wnioskiem głosowało 13 przeciw- wstrzymało się 1 

Ad. 12. Pan Janusz Kowalczuk - Przewodniczący Rady Gminy Adamów zamknął obrady 
IV sesji VI kadencji Rady Gminy Adamów. 

Protokółował 
Sekretarz Gminy 

Stanisław Podkowa 
•C3-7-: 7 J f 
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