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

odbytej w dniu 23 września 2011 r. 

XII sesję VI kadencji Rady Gminy Adamów odbyto w sali narad Urzędu Gminy Adamów. 
Sesje rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. II55. 
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). 

Radni nieobecni 
1. Pan Bogdan Józef Nowaczyk 
2. Pan Czesław Marian Skrzyński 

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 
4. Pan Piotr Szmidt - Dyrektor Zespołu Szkół w Suchowoli 
5. Pani Grażyna Szeląg - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bondyrzu 
6. Sołtysi 
7. Pan Sławomir Zawiślak - Poseł na sejm wraz z delegacją Światowego Związku Żołnierzy 

Armii Krajowej - Inspektorat Okręgowy w Zamościu. 
Lista obecności (Zał. Prot. Nr 2). 

Porządek sesji: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie ąuorum 
2. Przyjęcie porządku obrad 
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji 
4. Zgłaszanie inteipelacji 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. Pan Dariusz Jacek Radliński 
9. Pan Witold Romaszko 

10. Pani Bożena Ela Skiba 
11. Pan Dariusz Kazimierz Sołtys 
12. Pan Jan Krzysztof Teterycz 
13. Pan Piotr Zawiślak. 
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8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy „Adamów" 

- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

11. Wybory ławników sądowych 
- opinia zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sadowych 
- wybór Komisji Skrutacyjnej 
- wyboiy ławników sądowych 
- przedstawienie protokółu Komisji Skrutacyjnej 
- przedstawienie uchwał stwierdzających wybór ławników sądowych 

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania 
13. Zamknięcie obrad sesji. 

Przebieg sesji: 

Ad.l. Otwarcia XII 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 13, 
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 13, przeciw -, wstrzymało się -. 
Przewodniczący stwierdził, że rada gminy przyjęła porządek obrad XII sesji 
VI kadencji. 

Przewodniczący rady udzielił głosu przybyłej na obrady delegacji. 
Zabierając głos pan Sławomir Zawiślak - zwrócił się do organów samorządu o pomoc 
w utrzymaniu i modernizacji Muzeum Inspektoratu Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej w Bondyrzu. 
Zabierając głos Wójt - powiedział, iż trudno w dniu dzisiejszym obiecać jakąś pomoc, 
Związek po raz pierwszy zwraca się z taką prośbą. W miarę możliwości postaramy się 
pomóc. 

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

„za" przyjęciem protokółu bez odczytania głosowało 13, przeciw -, wstrzymało się -. 
Przewodniczący stwierdził, że protokół z XI sesji Rady Gminy Adamów z dnia 
24 sierpnia 2011 r. został przyjęty bez odczytania. 
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Ad.4. Interpelacje i zapytania. 

Zabierając głos radny Jan Kawałko - prosił o przecięcie gałęzi drzew na zakręcie drogi 
Feliksówka - Rachodoszcze. 

Zabierając głos radny Jan Teterycz -prosił o wyrównanie drogi powiatowej w Suchowoli A 
w miejscu przejścia przepustu, ponieważ na zaniżonym miejscu w drodze kierowcy 
uszkadzają auta. 

Zabierając głos radny Janusz Galant - prosił o oznakowanie miejsca przejścia dla pieszych 
na drodze powiatowej oraz o przekopanie i wykonanie przepustów przy drodze gminnej. 

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 Ewelina Droździel - Szykuła omówieniem i przedstawiła projekt uchwały, 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 13, przeciw -, wstrzymało się -. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 5) 

Ad.8. Pani Ewelina Droździel - Szykuła omówiła projekt uchwały. 

Zabierając głos Wójt - poinformował, że gmina nie przystąpiła do projektu partnerskiego 
pod nazwą,, Wzmocnienie potencjału turystycznego na pograniczu polsko - ukraińskim 
poprzez rozwój turystki aktywnej i kulturowej" ze względu na to, że decyzję o 
przystąpieniu należało podjąć do 21 października br, z uwagi na brak uchwały rady gminy 
nie włączono gminy do tego projektu. 
Wójt zwrócił się do rady gminy o zajęcie stanowiska w sprawie wskazania drogi gminnej 
na którą należy złożyć wniosek - projekt budowy współfinansowanej z tzw. schetynówki. 
Przedstawił nowe zmieniające się kryteria współfinansowane ze środków MSWiA 

Zabierając głos pan Józef Nizio sołtys wsi Potoczek - przypomniał, że trzy miesiące temu 
podjęto decyzje o remoncie drogi w Potoczku Zagóra. Poinformował, że jest rolnik, który 
ma obecnie plantację 6 ha buraków, a w przyszłym roku planuje zasiać 20 ha buraków. 
Istniejąca droga podczas wywózki buraków ulegnie całkowitemu zniszczeni. Prosił aby 
kontynuować to zadanie w Koloni Potoczek. Zaproponował, aby środki ze sprzedaży 
budynku szkoły w Potoczku przeznaczyć na drogę do Kol. Potoczek. 
Zabierając głos radny Dariusz Sołtys - apelował aby realizować zadania planowane i 
wziąć pod uwagę remont drogi w Kol. Potoczek. 
Przewodniczący zarządził głosowanie, zapytał „Kto jest za tym aby złożyć wniosek na 
dofinansowanie ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 
/tzw. schetynówki/ drogi w m. Suchowola B za głosowało 13, przeciw-, wstrzymało się -. 

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały. 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 13, przeciw wstrzymało się -. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 6) 
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Ad.9. Pan Wójt omówił i przedstawił projekt uchwały. 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 13, przeciw wstrzymało się -. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 7) 

Ad. 10. Pan Wójt omówił i przedstawił projekt uchwały. 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 13, przeciw -, wstrzymało się -. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 8) 

Ad.l 1. Pan Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że zgodnie z art. 160 § 1 ustawy z dnia 
27 lipca 200lr - Prawo o ustroju sądów powszechnych — ławników do sądów 
okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty 
właściwością tych sądu - w głosowaniu tajnym. 
Pan Radca Prawny - omówił procedurę zgłaszania kandydatów na ławników oraz 
procedurę wyboru ławników sądowych. 

Radna Bożena Skiba - przewodnicząca Zespołu opiniującego zgłoszone kandydatury 
na ławników - przedstawiła opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników. 
(Zał. Nr 9). 

Przewodniczący rady gminy zaproponował powołanie trzyosobowej Komisji 
Skrutacyjnej. 
„za" powołaniem trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej głosowało 13 radnych. 
Przewodniczący rady stwierdził, że Rada Gminy uchwaliła, iż Komisja 
Skrutacyjna składał się będzie 3 osób. 

Na pracę w Komisji Skrutacyjnej wyrazili zgodę zgłoszeni radni; 
Janusz Kowalczuk, Witold Romaszko, Michałuszko Tomasz. 
Za powołaniem Komisji Skrutacyjnej w/wymienionym składzie głosowało 13 radnych. 
Przewodniczący rady - stwierdził, że Komisja Skrutacyjna została powołana, poprosił 
Komisję Skrutacyjną o ukonstytuowanie się. 

Pan Janusz Kowalczuk - członek Komisji Skrutacyjnej - przedstawił Regulamin 
wyborów ławników do Sądu Okręgowego w Zamościu i Sądu Rejonowego w Zamościu 
przeprowadzanych w Gminie Adamów, 
„za" przyjęciem regulaminu głosowało 13 radnych. 
Przewodniczący stwierdził, że Regulamin wyborów ławników został przyjęty, 
(zał. Prot. Nr 10) 

Komisja Skrutacyjna - przedstawiła zasady głosowania, a następnie wydała radnym po 2 
karty do głosowania wg listy obecności. 
Akt tajnego głosowania. 
Pan Witold Romaszko - przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół komisji. 
(Zał. Prot. 11) 

Przewodniczący Rady Gminy - przedstawił uchwałę w sprawie wyboru ławników 
/do Sądu Okręgowego w Zamościu/ 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 12) 
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Przewodniczący Rady Gminy - przedstawił uchwałę w sprawie wyboru ławników 
/do Sądu Rejonowego w Zamościu/ 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 13) 

Ad.ll . Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

Wójt - udzielił odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych; 

Dla radnego Jana Kawałko - właściciel działki sam powinien przeciąć gałęzie. 
Dla radnego Jana Teterycza - jest to droga powiatowa wystąpimy z wnioskiem do 
Starostwa Powiatowego. 
Dla radnego Janusza Galanta - oznakowanie przejścia i postawienie znaków 
ograniczających prędkości należy do Starostwa, ponieważ jest to droga powiatowa. 
Przekopanie rowu przydrożnego i wykonanie przepustów jest zadaniem trudnym, 
ponieważ teren ten jest uzbrojony. 
Wójt poinformował, że wpłynęło pismo od rodziny w sprawie wynajmu pomieszczeń w 
budynku byłej szkoły w Potoczku - prosił radę o wyrażenie opinii. 
Przedstawił sprawy dotyczące; 
- zaleceń pokontrolnych z przeprowadzonej kontroli przez SANEPID w szkołach na 
terenie gminy, 

- wynagradzania nauczycieli, 
- wykonania rowu odwadniającego w Bondyrzu i wydatków z tym związanych. 
Poinformował, że wykonany jest projekt na oczyszczalnię ścieków w Bondyrzu. 
W dyskusji na przedstawionymi tematami głos zabierali między innymi; Dariusz Sołtys, 
Jan Teterycz, Ryszard Krawczyk, Piotr Czarnecki. 

Przewodniczący zarządził głosowanie, zapytał „Kto jest za wynajmem dla rodziny 
która złożyła wniosek pomieszczeń w budynku byłej szkoły w Potoczku za głosowało 11, 
przeciw 1, wstrzymało się 1. 

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

Protokółował 
Inspektor Ds. Obronnych 

/ 

5 


