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

odbytej w dniu 14 czerwca 2011 r. 

IX sesję VI kadencji Rady Gminy Adamów odbyto w sali narad Urzędu Gminy Adamów. 
Sesje rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. 1020. 
Janusz Kowalczuk - przewodniczący obrad. 
Jan Cios - protokolant. 

Radni obecni: 

1. Pan Piotr Czarnecki 8. Pan Bogdan Józef Nowaczyk 
2. Pan Janusz Galant 9. Pan Dariusz Jacek Radliński 
3. Pan Jan Henryk Kawałko 10. Pan Witold Romaszko 
4. Pan Janusz Kowalczuk 11. Pani Bożena Ela Skiba 
5. Pan Jerzy Stanisław Koza 12. Pan Dariusz Kazimierz Sołtys 
6. Pan Ryszard Krawczyk 13. Pan Jan Krzysztof Teterycz 
7. Pan Tomasz Marek Michałuszko 14. Pan Piotr Zawiślak 

Lista obecności (Zał. Prot. Nr 1). 

Radni nieobecni nieusprawiedliwieni: 

1. Pan Czesław Marian Skrzyński 

Oprócz radnych w sesji udział wzięli: 

1. Pan Dariusz Szykuła 
2. Pan Stanisław Podkowa 
3. Pani Ewelina Droździel - Szykuła 
4. Pan Andrzej Jarszak 
5. Pani Elżbieta Kuźma 
6. Sołtysi 

7. Pracownicy Urzędu Gminy. 

Lista obecności (Zał. Prot. Nr 2). 

-Wójt 
- Sekretarz Gminy 
- Skarbnik Gminy 
- p.o Dyrektora Zespołu Szkół w Suchowoli 
- 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 wieloletniej prognozie finansowej 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 
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9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji z przebiegu wykonania budżetu 
Gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, a także informacji o przebiegu 
wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

10. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu 
należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa 
oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej 
własność gminy 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej 
stanowiącej własność gminy 

- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

13. Zajęcie stanowiska w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii 
Europejskiej wyrównania dopłat rolniczych dla Polski 
- dyskusja 

14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania 

15. Zaniknięcie obrad sesji. 
Przebieg sesji: 

Ad.l. Otwarcia IX 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? 
Radni w sprawie porządku głosu nie zabierali. 

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

Przewodniczący stwierdził, że rada gminy przyjęła porządek obrad IX 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 14. 
Przewodniczący stwierdził, że protokół z VIII sesji Rady Gminy Adamów z dnia 
27 maja 2011 r. został przyjęły bez odczytania. 



Ad.4. Interpelacje i zapytania. 
Zabierając głos radny Piotr Czarnecki - prosił o naprawę oświetlenia ulicznego 
w Bondyrzu oraz naprawę drogi na górę „Kotula". 

Zabierając głos radny Jan Teterycz - prosił o doprowadzenie wody z wodociągu 
wiejskiego do boiska sportowego w Suchowoli dla potrzeb podlewania trawy na boisku 
oraz dla umycia się zawodnikom. Zgłosił wniosek w sprawie zrezygnowania z wniosku na 
środki z tzw. „Schetynówki" na budowę drogi w Potoczku, a w miejsce tego wniosku 
zaproponował złożenie wniosku na środki z tzw. „Schetynówki" na drogę Suchowola Ulica 
- Cmentarz w Suchowoli. 
Nawiązując do uchwały rady z poprzedniej sesji w sprawie udzielenia Powiatowi 
Zamojskiemu pomocy finansowej na remont odcinka drogi powiatowej Szewnia Górna-
Wólka Wieprzecka na którą przeznaczono całości środków. /Rada nie przyznała środków 
na remont drogi powiatowej Adamów- Bliżów/. Prosił o znalezienie 15 tys. na 
dofinansowanie do remontu drogi powiatowej Adamów - Bliżow. 

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

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

Ad.7. Pani Skarbnik Gminy omówiła oraz przedstawiła projekt uchwały, 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 14, przeciw -, wstrzymało się -. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 5) 

Ad.8. Pani Skarbnik Gminy omówiła oraz przedstawiła projekt uchwały, 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 14, przeciw -, wstrzymało się -. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 6) 

Ad.9. Pani Skarbnik Gminy omówiła oraz przedstawiła projekt uchwały, 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 14, przeciw -, wstrzymało się -. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 7) 

Ad. 10. Pani Aldona Stroczyńska omówiła oraz przedstawiła projekt uchwały, 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 14, przeciw -, wstrzymało się -. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 8) 

Ad.l 1. Pan Sekretarz Gminy omówił oraz przedstawił projekt uchwały 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 14, przeciw -, wstrzymało się -. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 9) 

Ad. 12. Pan Sekretarz Gminy omówił oraz przedstawił projekt uchwały 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 14, przeciw -, wstrzymało się -. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 10) 
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Ad.13. Radni w głosowaniu jawnym jednomyślnie poparli stanowisko Pan Jarosława 
Kaczyńskiego Prezes Prawa i Sprawiedliwości z dnia 16 maja 201 lr. w sprawie 
wyrównania dopłat rolniczych dla Polski i priorytetowego potraktowania rolnictwa w 
ramach prezydencji polskiej w Unii Europejskiej w II połowie 2011 roku. 

Ad.13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

Wójt - udzielił odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych; 

Dla radnego Piotra Czarneckiego - usterki oświetlenia zostały zgłoszone do Zakładu 
Energetycznego. Z posiadanych informacji wynika, że oświetlenie zostało naprawione. 
Jeżeli jest uszkodzone ponownie zgłosimy uszkodzenie do Zakładu Energetycznego. 
Trudno jest naprawić naszym sprzętem drogę na górę „Kotula" ze względu na strome 
zbocze tej góry. Droga była naprawiana. 
Zabierając głos radny Piotr Czarnecki - prosił o naprawę drogi dojazdowej do pól na 
przeciwko pana Kota w Bondyrzu. 
Wójt wyjaśnił, że droga ta w ubiegłym roku została wyremontowana i nie ma potrzeby 
jej obecnie remontować. 

Dla radnego Jana Teterycza - doprowadzenie wody do boiska sportowego wymaga 
uzyskania pozwolenia na budowę. Obecnie nie ma środków w budżecie gminy na 
wykonanie tego zadania. 
W sprawie drogi do cmentarza - trzeba uzyskać zezwolenie na budowę. Należy 
rozważyć, którą drogę należy w pierwszej kolejności wykonać. 

Zabierają głos radni Ryszard Krawczyk, Dariusz Sołtys, Janusz Kowalczuk - wyrazili 
stanowisko, aby utrzymać wniosek Wójta tj. złożyć wniosek na środki z tzw. 
„Schetynówki" na remont drogi gminnej w m. Potoczek. 

Przewodniczący zarządził głosowanie. 
Zapytał kto jest za tym aby utrzymać wniosek Wójta, za utrzymaniem wniosku Wójta 
głosowało 12, przeciw 1, wstrzymało się -. 
Przewodniczący stwierdził, że wniosek Wójta został utrzymany. 

W sprawie prośby o znalezienie 15 tys. na dofinansowanie do remontu drogi powiatowej 
Adamów - Bliżow. Wójt wyjaśnił, że na poprzedniej sesji kiedy zapadały decyzje o 
podziale środków na udzielenie Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej w postaci 
dotacji celowej na remont dróg powiatowych prosił, aby kwotę 30 tys. zł. podzielić 
proporcjonalnie dla miejscowości Szewnia Dolna i Adamowa. 
Rada Gminy przyznała całość środków dla miejscowości Szewnia Dolna. 
W budżecie gminy nie ma środków na dofinansowanie do remontu drogi powiatowej w 
m. Adamów. 

Wójt poinformował; 
- o możliwość wykonania drobnych napraw w miejscowościach, 
- że na wniosek mieszkańców Rachodoszcz nie będzie sprzedawany budynek szkoły 

w Rachodoszczach. 
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- o planowanych imprezach sportowo - kulturalnych; 

* 2-3 lipca br. odbędą się zawody LZS w Zwierzyńcu- prosił o zgłaszanie chętnych do 
udziału w zawodach. Dla chętnych zorganizowany zostanie dowóz, 

* 25 czerwca br. odbędzie się impreza pod nazwą „Noc Świętojańska" w Jacni. 

Pan przewodniczący poinformował, że wpłynęło od organizatorów zaproszenie dla 
radnych na organizowany w dniu 19 czerwca br. piknik w m. Bondyrz. 

Ad. 14. Pan Janusz Kowalczuk - Przewodniczący Rady Gminy Adamów zamknął obrady 
IX sesji VI kadencji Rady Gminy Adamów. 

Protokółował 
Inspektor Ds. Obronnych 

a n u s z X°"alcZuk 
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