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

odbytej w dniu 28 grudnia 2011 r. 

XIV sesję VI kadencji Rady Gminy Adamów odbyto w sali narad Urzędu Gminy Adamów. 
Sesję rozpoczęto o godz. 1100, a zakończono o godz. 1323. 
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 Czesław Marian Skrzyński 
6. Pan Ryszard Krawczyk 13. Pan Dariusz Kazimierz Sołtys 
7. Pan Tomasz Marek Michałuszko 14. Pan Piotr Zawiślak. 

Lista obecności (Zał. Prot. Nr 1). 

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. Pan Piotr Szmidt - Dyrektor Zespołu Szkół w Suchowoli 
6. Pani Elżbieta Kuźma - Dyrektor Zespołu Szkół w Szewni Górnej 
7. Pani Grażyna Szeląg - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bondyrzu 
8. Sołtysi 
Lista obecności (Zał. Prot. Nr 2 i 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 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 wieloletniej prognozy finansowej 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalania budżetu na rok 2012 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych 
stanowiących własność Gminy 

- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

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

13. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2011 rok 
- dyskusja 

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

15. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw 
Gospodarczych i Ochrony Środowiska Rady Gminy Adamów za 2011 rok 
- dyskusja 

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

17. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej 
i Porządku Publicznego Rady Gminy Adamów za 2011 rok 
- dyskusja 

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

19. Rozpatrzenie wniosków z posiedzenia komisji stałych rady Gminy Adamów z dnia 
13 października 201 lr. 

- dyskusja 

20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania 

21. Zamknięcie obrad sesji. 
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Przebieg sesji: 

Ad.l. Otwarcia XIV 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 z radnych 
chce zabrać głos? 

„za" przyjęciem porządku obrad głosowało 14, przeciw -, wstrzymało się -. 
Przewodniczący stwierdził, że rada gminy przyjęła porządek obrad XIV 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 XIII sesji Rady Gminy Adamów z dnia 
25 listopada 2011 r. został przyjęty bez odczytania. 

Ad.4.Interpelacje i zapytania. 

Zabierając głos radna Bożena Skiba - prosiła o usunięcie w miejscowości Szewnia Górna 
korzeni drzew z drogi wojewódzkiej, które ograniczają widoczności kierującym 
wyjeżdżającym z drogi gminnej. Zgłaszany problem przez radną i sołtysa kierownictwu 
budowy nie przenosi zrozumienia ze strony budowniczych. 
Wójt - udzielił odpowiedzi; wyjaśnił, że każdy plac budowy przed oddaniem inwestycji 
do użytku musi być posprzątany, aktualnie trwają prace na drodze. Trudne są rozmowy z 
kierownictwem budowy drogi - wystąpimy o usuniecie tych korzeni. 

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 uchwały Rady Gminy podjętych na 
poprzedniej sesji. 
(Zał. Prot. Nr 5) 

Ad.7. Pani Skarbnik omówiła oraz przedstawiła projekt uchwały, 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 14. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 6). 

Ad.8. Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały. 
Pan Wójt poinformował, że planowany jest zakup używanego pługa do odśnieżania za 
kwotę 8.600,00 zł. 
Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały, 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 14. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 7). 
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Ad.9. Pani Skarbnik odczytała Uchwałę Nr RIO-Z-0037/14/2011 Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Lublinie z dnia 6 grudnia 2011 roku pozytywnie opiniującą 
przedstawiony przez Wójta Gminy Adamów projekt wieloletniej prognozy finansowej 
oraz przedstawiła projekt uchwały. 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 14. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 8). 

Ad. 10. Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały oraz odczytała uchwały; 

-Uchwałę Nr RIO-Z-0032/14/2011 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 
5 grudnia 2011 roku pozytywnie opiniującą przedłożony przez Wójta Gminy Adamów 
projekt uchwały budżetowej gminy na rok 2012. 

- Uchwałę Nr RIO-Z-0039/P/14/2011 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z 
dnia 6 grudnia 2011 roku pozytywnie opiniującą możliwość sfinansowania przez Wójta 
Gminy Adamów deficytu budżetowego przewidzianego w projekcie uchwały budżetowej 
na rok 2012. 

Przewodniczący rady - poinformował, że komisje stałe Rady Gminy na posiedzeniu 
w dniu 13 października 2011 roku, rozpatrywały projekt budżetu gminy na rok 2012. 

Wójt omawiając wydatki na oświatę, podkreślił, że nie podjęcie działań w zakresie 
zmniejszenia wydatków na utrzymanie szkół doprowadzi do tego, że nie będzie środków 
na zadania inwestycyjne. 
Przewodniczący upomniał po raz pierwszy radnego Jana Kawałko. 
Wójt omówił planowane wydatki w projekcie budżetu na zadania inwestycyjne. 
Zabierając głos radny Jan Kawałko mówił, że na posiedzeniu komisji mówiło się, że do 
przedstawionego projekt budżetu nie można wprowadzać zmian bo jest zaplanowane 
dokończenie sali gimnastycznej, budowa drogi ze Schetnówki w Suchowola itp., a 
obecnie w projekcie budżetu jest zakup samochodu za 70 tys. zł. dla Urzędu Gminy. 
Wójt wyjaśnił, że w bieżącym roku na remont samochodu wydatkowano około 10 tys. zł. 
Dlatego też należy z niego zrezygnować i zakupić nowy. Odnośnie ustalania projektu 
budżetu na rok 2012, komisje podczas swych posiedzeń jeszcze nie znały ceny żyta i 
innych wysokości podatków. Projekt budżetu został opracowany w oparciu o 
obowiązujące stawki podatków w 201 lr. Cena żyta została podniesiona o 36% na sesji 
w dniu 25 listopada br. oraz podwyższono inne podatki. 
W projekcie budżetu nie ma remontu drogi Adamów - Bliżów, drogi w Szewni Dolnej 
oraz budowy chodników. 
Prosił o zadawanie pytań. 
Zabierając głos radny Tomasz Michałuszko - pytał, czy będzie remontowana droga 
Adamów - Bliżów. 
Wójt - wyjaśnił, że trudno obiecać, czy będzie droga remontowana, na dzień dzisiejszy 
tej inwestycji nie ma w projekcie budżetu. Były wnioski komisji o likwidację fili szkół, 
jeżeli wygospodaruje się pieniądze w trakcie roku to zmiany budżetu są możliwe. 
Do Starosty wysłano pismo, że jesteśmy w stanie partycypować w remontach tych dróg, 
które robiliśmy dotychczas, ale jeżeli w przyszłym roku do oświaty dołożymy 1.800 tys. 
zł. to trzeba będzie wykreślić niektóre zadania inwestycyjne. 
Zabierając głos radny Jan Kawałko - prosił o wyjaśnienie dotyczące dochodów z podatku. 
Pani Skarbnik - wyjaśniła, że projekt budżetu był opracowany na stawkach obowiązujących w 
roku 2011, ponieważ nie było uchwał podatkowych na rok 2012. Trudno przewidzieć jaka będzie 
realizacja zobowiązań podatkowych. 
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Pan radca - powiedział, że na poprzedniej sesji czytany był protokół komisji z treści którego 
padł zarzut radnego cyt.,, Radny Pan Jan Teterycz uważą że przychód jest mocno zaniżony. 
Swoją opinie wyraża na podstawie chociażby tego iż, w roku poprzednim podatek od środków 
transportu był dwukrotnie większy". 
Zarzut zaniżenia dochodów to jest manipulacja budżetem i jest skierowany do pani Skarbnik, że 
wprowadza w błąd radę. Radny stwierdzający taki zarzut, musi brać odpowiedzialność za tak 
daleko idące słowa. 
Pani Skarbnik wyjaśniła, że nie zaniżała żadnych dochodów, każdy powinien sobie uświadomić, 
że gmina to j ednostka budżetowa. Niczego nie pomniej szamy i niczego nie wydaj emy co nie 
przechodzi przez radę gminy. Komisji finansów udostępnimy wszelką dokumentację. Dajemy 
sprawozdania jesteśmy kontrolowani, otrzymujemy opinie z RIO. Nie można kogoś oczerniać. 
Opracowując projekt budżetu opieraliśmy się na danych z roku poprzedniego oraz za półrocze 
bieżącego roku. Nie ma jakiegokolwiek powodu do zaniżania dochodów. 
Wyjaśniła procedurę wpływu i wydatkowania środków budżetowych. 
Jeżeli chodzi o podatek od środków transportowych, przewodniczący tego klubu wiedział o 
czym mówi, bo po upomnieniach wpłacił podatek w m-cu grudniu. Nich mówi, że ma jeszcze 
nie zapłacony podatek. 
Wójt - powiedział, że nie pozwolimy się obrażać, staramy się dobrze wykonywać zadania 
W przypadku powtórzenia się oskarżeń wystąpimy do sądu o zniesławienie. 

Zabierając głos radny Piotr Zawiślak - mówił, że na terenie gminy są ważniejsze wydatki niż 
zakup samochodu, np. oświetlenie w Rachodoszczach, budowa drogi. 
Zgłosił wniosek o wykreślenie z projektu budżetu zakupu samochodu za 70 tys. zł. 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem radnego Piotra Zawiślaka. 
Zapytał kto jest za wykreśleniem z projektu budżetu zakupu samochodu, za 
wykreśleniem głosowało 4, przeciw-, wstrzymało się 8. 
Przewodniczący stwierdził, że wniosek został przyjęty. 

Wójt zgłosił wniosek aby środki które były planowane na zakup samochodu w wysokości 
70 tys. zł przeznaczyć na drogę w Koloni Potoczek. 

Zabierając głos radny Jan Kawałko zgłosił wniosek aby środki które były planowane na 
zakup samochodu, przeznaczyć: 40 tys. zł. na oświetlenie w Rachodoszczach, 30 tys. zł. 
na drogę przy remizie (w lesie) w Suchowoli. 

Zabierając głos radna Bożena Skiba zgłosiła wniosek aby środki które były planowane na 
zakup samochodu przeznaczyć na drogę w Szewni Górnej. 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem Wójta. 
Zapytał kto jest za tym aby środki które były planowane w projekcie budżetu na zakupu 
samochodu przeznaczyć na budowę drogi w Koloni Potoczek za głosowało 9, przeciw-, 
wstrzymało się -. 
Przewodniczący stwierdził, że wniosek został przyjęty. 
Obrady sesji opuścił radny Jan Kawałko. 

Pani Bożena Skiba - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała punkt protokółu 
komisji z dnia 13 października 2011 rok dotyczący projektu budżetu gminy na rok 2012. 
Pan Piotr Zawiślak - Zastępca przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów, 
Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska Rady Gminy odczytał 
punkt protokółu komisji z dnia 13 października 2011 rok dotyczący projektu budżetu 
gminy na rok 2012. 
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Pan Tomasz Michałuszko - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, 
Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego Rady Gminy odczytał punkt protokółu 
komisji z dnial3 października 2011 rok dotyczący projektu budżetu gminy na rok 2012. 

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały. 

Przewodniczący rady zarządził głosowanie, 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 13. 

Przewodniczący stwierdził, że na stan 15 radnych w głosowaniu uczestniczy 13 radnych, 
za przyjęciem uchwały głosowało 13, przeciw -, wstrzymało się -. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 9). 

Ad. 11. Pan Sekretarz udzielił wyjaśnień do projektu uchwały oraz przedstawił projekt uchwały. 

„za" przyjęciem uchwały głosowało 13. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 10) 

Przewodniczący rady ogłosił dziesięciominutową przerwę w obradach / przerwa 1210 -
1225/. 
Po przerwie. 

Ad. 12. Pan Janusz Kowalczuk - omówił projekt planu pracy Rady Gminy na 2012r 
oraz przedstawił projekt uchwały, 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 13. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, 
(zał. Prot. Nr 11) 

Ad. 13. Pani Bożena Skiba - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej złożyła sprawozdanie 
z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Adamów za 2011 rok 

Ad. 14. Pani Bożena Skiba - przedstawiła projekt planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 
Adamów na 2012 rok oraz projekt uchwały, 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 11. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, 
(zał. Prot. Nr 12) 

Ad. 15. Pan Piotr Zawiślak - Z-ca przewodniczącego komisji złożył sprawozdanie z działalności 
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska 
Rady Gminy Adamów za 2011 rok. 

Ad.16. Pan Piotr Zawiślak - przedstawił projekt planu pracy Komisji Budżetu, Finansów, 
Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska Rady Gminy Adamów 
na 2012 rok oraz projekt uchwały, 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 11. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, 
(zał. Prot. Nr 13) 
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Ad. 17. Pan Tomasz Michałuszko - Przewodniczący komisji złożył sprawozdanie z 
działalności Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku 
Publicznego Rady Gminy za 2011 rok 

Ad. 18. Pan Tomasz Michałuszko - przedstawił projekt planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, 
Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego Rady Gminy na 2012 rok oraz 
projekt uchwały. 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 11. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, 
(zał. Prot. Nr 14) 

Ad. 19. Pan Wójt przedstawił wydatki finansowe jakie poniosła gmina na utrzymanie szkół 
w 201 lr. oraz planowane na 2012r. 

Poinformował o możliwości przekazania przez samorząd szkół stowarzyszeniom. 

Zabierając głos radny Janusz Galant - zapytał; 
- czy w przypadku likwidacji filii Gminnej Biblioteki Gminnej w Suchowoli, osoba 

zatrudniona w tej fili znajdzie zatrudnienie w Gminnej Bibliotece Publicznej w 
Potoczku? 

- czy przywrócony zostanie pełny etat bibliotece w Zespole Szkół w Suchowoli? 
Wójt odpowiadając na zapytanie radnego - wyjaśnił, że trudno składać w dniu 
dzisiejszym jakichkolwiek deklaracji, trudno przewidzieć kto będzie pracował w 
bibliotece. Chciałby aby powstał ośrodek kultury. 
Wójt podziękował Zespołowi Roztoczańskie Echo za zorganizowanie Koncertu Kolęd 
i Pastorałek, który odbył się w dniu 27 grudnia 201 lr w Suchowoli „Ulica". 

Odnośnie przywrócenia pełnego etatu bibliotece w Zespole Szkół w Suchowoli -
wyjaśnił, że godziny na prowadzenie bibliotek przydzielane są proporcjonalnie do liczby 
uczniów w szkole. Zespołowi Szkół w Suchowoli przypadło 15 godzin. 

W dyskusji nad wnioskiem komisji w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Bliżowie, 
Szkoły Filialnej w Jacni i Szkoły Podstawowej w Bondyrzu głos zabierali; Wójt, 
Bożena Skiba, Janusz Galant, Janusz Kowalczuk, Dariusz Sołtys, Piotr Czarnecki. 

Radny Bogdan Nowaczyk - zgłosił wniosek w sprawie likwidacji wszystkich szkół 
tj. Szkoły Filialnej w Bliżowie, Szkoły Filialnej w Jacni i Szkoły Podstawowej w 
Bondyrzu 

Radny Piotr Czarnecki - zgłosił wniosek o utrzymanie 1-3 klas w Szkole Podstawowej 
w Bondyrzu. Wniosek uzasadnił tym, że budynek szkoły jest nowy. Prosił o wzięcie pod 
uwagę dużą odległość jaką będą mieli do pokonania dzieci dojeżdżające do Zespołu 
Szkół. 
Radny Janusz Kowalczuk - mówił, że jest za utrzymaniem 1-3 klas w szkole w 
Bondyrzu. 
Radny Czesław Skrzyński - prosił o pozostawienie Szkoły Filialnej w Bliżowie. 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem Bogdana Nowaczyka. 
Za likwidacją Szkoły Filialnej w Bliżowie, Szkoły Filialnej w Jacni i Szkoły 
Podstawowej w Bondyrzu głosowało 8, przeciw 2, wstrzymało się 2. 
Przewodniczący stwierdził, że wniosek został przyjęty. 
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Rozpatrzenie wniosku komisji w sprawie likwidacji Fili Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Bondyrzu i Fili Gminnej Biblioteki Publicznej Suchowoli i przeniesienie ich do 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Potoczku. 

Radny Ryszard Krawczyk - zgłosił wniosek o likwidację Fili Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Bondyrzu i Fili Gminnej Biblioteki Publicznej Suchowoli. 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem Ryszarda Krawczyka. 
Za likwidacją Fili Gminnej Biblioteki Publicznej w Bondyrzu i Fili Gminnej Biblioteki 
Publicznej Suchowoli Gminnej Biblioteki Publicznej w Potoczku głosowało 8, przeciw-, 
wstrzymało się 3. 
Przewodniczący stwierdził, że wniosek został przyjęty. 

Ad.20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

Zbierając głos Wójt prosił radę o wyrażenie stanowiska w sprawie czasu włączania i 
wyłączania oświetlenia ulicznego. Radni wyrazili stanowisko, aby oświetlenie było 
włączane i wyłączane wszędzie w dotychczasowym przedziale czasowym. 
Poinformował o ofercie jaka ma być przedstawiona, a dotycząca możliwości 
zatrudnienia około 150 w Niemczech, o ofercie przedstawionej przez przedstawiciela 
firmy dotyczącej skupu roślin energetycznych od grupy producenckiej z terenu gminy 
oraz o zamiarze zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy. 

Ad.21. Pan Janusz Kowalczuk - Przewodniczący Rady Gminy Adamów zaniknął obrady 
XIV sesji VI kadencji Rady Gminy Adamów. 

Protokółował 
Inspektor 

8 


