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Protokół Nr XIX/12 
z XIX sesji VI kadencji Rady Gminy Adamów 

odbytej w dniu 11 czerwca 2012 r. 

XIX sesję VI kadencji Rady Gminy Adamów odbyto w 
Sesję rozpoczęto o godz. 900, a zakończono o godz.1055. 
Witold Romaszko - przewodniczący obrad. 
Jan Cios - protokolant. 

Radni obecni: 
1. Pan Piotr Czarnecki 
2. Pan Janusz Galant 
3. Pan Jan Henryk Kawałko 
4. Pan Ryszard Krawczyk 
5. Pan Tomasz Marek Michałuszko 
6. Pan Bogdan Józef Nowaczyk 
7. Pan Dariusz Jacek Radliński 
Lista obecności (Zał. Prot. Nr 1). 

Radni nieobecni usprawiedliwieni: 

1. Pan Janusz Kowalczuk. 
Radni nieobecni nieusprawiedliwieni: 

1. Pan Jerzy Stanisław Koza. 
Oprócz radnych w sesji udział wzięli: 

sali narad Urzędu Gminy Adamów. 

8. Pan Witold Romaszko 
9. Pani Bożena Ela Skiba 

10. Pan Czesław Marian Skrzyński 
11. Pan Dariusz Kazimierz Sołtys 
12. Pan Jan Krzysztof Teterycz 
13. Pan Piotr Zawiślak. 

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. Pan Leszek Jaremek - Pracownik Zakładu Doradztwa Rolniczego Zamość 
8. Sołtysi 
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 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 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem Wójta Gminy Adamów z wykonania budżetu za 2011 rok 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Adamów absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu za 2011 rok 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

1 



9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2012 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

.11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej w 
postaci dotacji celowej na remont odcinka drogi powiatowej Nr 3255 L Szewnia Dolna -
Wólka Wieprzecka 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej w 
postaci dotacji celowej na remont odcinka drogi powiatowej Nr 3253 L Adamów - Bliżów 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania 

14. Zamknięcie obrad sesji. 

Przebieg sesji: 

Ad. 1. Pan Witold Romaszko - Wiceprzewodniczący Rady Gminy poinformował, że ze względu 
na stan zdrowia przewodniczący Rady Gminy nie będzie uczestniczył w obradach sesji. 
Udzielił głosu radcy prawnemu. 
Pan radca poinformował, że zgodnie z §29 Statutu Gminy Adamów Sesje otwiera, 
prowadzi i zamyka obrady Przewodniczący Rady Gminy, a w razie jego nieobecności łub 
gdy zachodzi potrzeba zastąpienia go w obradach jeden z Wiceprzewodniczących 
wskazany przez Radę w głosowaniu. 
Radny Dariusz Sołtys - zgłosił Witolda Romaszko Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 
na przewodniczącego obrad. 
Pan Witold Romaszko poddał pod głosowanie zgłoszona kandydaturę, za głosowało 12, 
przeciw -, wstrzymało się -. 
Rada Gminy powierzyła panu Witoldowi Romaszko Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy 
przewodniczenie obradom sesji. 

Otwarcia XIX sesji VI kadencji Rady Gminy Adamów dokonał pan Witold Romaszko 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Adamów. 
Na podstawie listy obecności stwierdził, że na stan 15 radnych obecnych jest 12, 
co stanowi ąuorum do prawomocności obrad. 

Na obrady sesji przybył radny Jan Teterycz. 
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Ad.2. Pan wiceprzewodniczący - poinformował, że radni projekt porządku obrad otrzymali wraz 
z zawiadomieniem. Zapytał czy w sprawie porządku obrad ktoś z radnych chce zabrać 
głos? 

W sprawie porządku obrad nikt nie zabierał głosu. 

„za" przyjęciem porządku obrad głosowało 13, przeciw wstrzymało się -. 

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

Ad.3. Wiceprzewodniczący rady - poinformował, że protokół z poprzedniej sesji wyłożono 
przed sesją na sali obrad i jest wglądu. 
Zapytał radnych, czy protokół przyjmujemy przez odczytanie, czy bez odczytania? 
„za" przyjęciem protokółu bez odczytania głosowało 13. 

Przewodniczący stwierdził, że protokół z XVIII sesji Rady Gminy Adamów z dnia 
27 kwietnia 2012 r. został przyjęty bez odczytania. 

Ad.4. Interpelacje i zapytania. 

Zabierając głos radny Janusz Galant - omówił sytuację jaka powstał w związku z 
planowaną budową drogi za kościołem w Suchowoli. Gmina na tą drogę otrzymała 
dofinansowanie. Drogi nie można wykonać ze względu na mieszkańca Suchowoli, który 
nie wyraża zgody na odstąpienie niewielkiej ilości gruntu pod tą drogę. Prowadzone 
rozmowy i składane propozycje zamiany lub odkupienia gruntu nie przynoszą rezultatu. 

Zabierając głos radny Jan Teterycz - prosił o remont koparką dróg dojazdowych do pól w 
Suchowoli. 

Zabierając głos radny Jan Kawałko - prosił o; 
• wypełnienie ubytków w drodze Rachodoszcze - Feliksówka, 
• zabranie ziemi z poboczy, 
• samochód żużlu na wyrównanie drogi na „Górze" w Rachodoszczach. 

Zabierając głos radny Piotr Zawiślak - prosił o; 
• zabranie ziemi z poboczy, 
• jeden samochód żużlu na remont drogi w Koloni Feliksówka. 

Zabierając głos radny Piotr Czarnecki - prosił o remont drogi na wysokości posesji pana 
Trusza w Bondyrzu - Fabryce. Podziękował za dobrze wykonaną prace równiarką. 

Pan Tomasz Michałuszko Wiceprzewodniczący - odczytał pisma; 

• Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Sp. z o.o. w Adamowie w sprawie zmiany w planie 
zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów wysokości zabudowy z 9 m do 15 m. 

• Wiesława Greszty z dnia 22 maja 2012r. w sprawie przekształcenia działki nr 572 w 
planie zagospodarowania przestrzennego z działki przemysłowej na działkę pod usługi -
stacja diagnostyczna, 

• Joanny Markiewicz z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie zmiany planu zagospodarowania 
przestrzennego działki 150,152 we wsi Malinówka, 
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* Domu Pomocy Społecznej w Majdanie Wielkim 392 w sprawie udzielenie pomocy tj. 
zakup kuchenki elektrycznej, 

* Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem" w Zamościu 
z dnia 11 maja 2012 r.w sprawie włączenia się Władzy Gminy Adamów w realizacji 
projektu - rozbudowa Parku Terapeutyczno - Rekreacyjnego w Bondyrzu, 

* Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej z dnia 8 maja 2012r. w sprawie zmiany stanowiska 
w sprawie zamiaru likwidacji filii bibliotecznych w Bondyrzu i Suchowoli, 

Pan Witold Romaszko Wiceprzewodniczący - odczytał pisma; 

* Mariana Kawalec z dnia 8 czerwca 2012r. w sprawie wydzierżawienie lub sprzedaży 
gruntu należącego do byłego Kółka Rolniczego w Suchowoli w celu prowadzenia 
działalności gospodarczej, 

* Stanisława Kawalec z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie pozwolenia na zakup lub 
wydzierżawienie starej bazy Kółka Rolniczego w Suchowoli w celu założenia tam 
działalności gospodarczej, 

* Zarządu Ochotnej Straży Pożarnej w Bondyrzu w sprawie o przekazanie w dzierżawę 
budynków po zlikwidowanej Szkole Podstawowej w Bondyrzu, 

* Lubelskiego Towarzystwa Dobroczynności z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie o 
przekazanie przez Gminę Adamów w formie długoletniej dzierżawy budynku starej, 
drewnianej szkoły i przyległej działki w miejscowości Bondyrz, 

* Posła Sławomira Zawiślaka informujące o złożonym wniosku o wotum nieufności wobec 
Ministra Edukacji Narodowej. 

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

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

Ad.7. Pan Wójt przedstawił Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok. Poinformował, 
że sprawozdanie radni otrzymali w ustawowym terminie oraz, że sprawozdanie było analizowane 
przez komisje stałe rady gminy. 

Pani Skarbnik - odczytała Uchwałę Nr RIO-Z-0034/14/2012 Regionalnej Izby 
Obrachunkowej z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie opinii dotyczącej przedłożonego 
przez Wójta Gminy Adamów rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 
2011. 

Pani Bożena Skiba - przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Rady Gminy przedstawiła 
ustalenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie wykonania budżetu gminy za 2011 
rok - Uchwałę Nr 9/2/12 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Adamów z dnia 22 maja 2012 
roku w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu gminy oraz wniosku o udzielenie 
Wójtowi Gminy absolutorium za 2011 rok. 
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W dyskusji radni głosu nie zabierali. 

Pan Witold Romaszko wiceprzewodniczący rady - przedstawił projekt uchwały, 
za przyjęciem uchwały głosowało 13, przeciw-, wstrzymało się -,. 

Pan Witold Romaszko wiceprzewodniczący rady stwierdził, że na stan 15 radnych w sesji 
uczestniczy 13 radnych, za przyjęciem uchwały głosował 13., przeciw-., wstrzymało się-. 
Wiceprzewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 5). 

Ad. 8. Pan Tomasz Michałuszko wiceprzewodniczący Rady Gminy -odczytał Uchwałę Nr RIO -
Z-0035/14/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 
28 maja 2012 roku w sprawie zaopiniowania wniosku absolutoryjnego. 

Pani Bożena Skiba-przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Rady Gminy przedstawiła 
ustalenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie wykonania budżetu gminy za 2011 
rok i odczytała wniosek komisji do rady gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi 
Gminy. 

W dyskusji radni głosu nie zabierali. 

Pan Witold Romaszko wiceprzewodniczący rady - przedstawił projekt uchwały, 
za przyjęciem uchwały głosowało 13, przeciw-, wstrzymało się -,. 

Pan Witold Romaszko wiceprzewodniczący stwierdził, że na stan 15 radnych w sesji 
uczestniczy 13 radnych, za przyjęciem uchwały głosował 13., przeciw-., wstrzymało się-. 
Wiceprzewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 6). 

Ad.9. Pani Skarbnik omówiła i przedstawiła projekt uchwały. 

„za" przyjęciem uchwały głosowało 13. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 7). 

Ad. 10. Pani Skarbnik omówiła i przedstawiła projekt uchwały. 

„za" przyjęciem uchwały głosowało 13. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 8). 

Ad. 11. Pan Wójt omówił projekt uchwały. 

W dyskusji głos zabrał radny Jan Teterycz, który przypomniał, że w ubiegłym roku na 
jego wniosek przekazano całość środków /planowanych środków na remont drogi 
Adamów - Bliżów, Szewnia Górna - Wólka Wieprzecka) na remont odcinka drogi 
Szewnia Górna - Wólka Wieprzecka. Dla tego też proponuje przekazanie w bieżącym 
roku całości środków na remont odcinka drogi Adamów- Bliżów. 
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Wójt - wyjaśnił, że Przedsiębiorstwo Beta zadeklarowało pomoc finansową w wysokości 
5 tys. zł. do remontu drogi Szewnia Dolna - Wólka Wieprzecka. 
Sekretarz Gminy przedstawił projekt uchwały, 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 13, przeciw wstrzymało się -. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 9). 

Ad. 12. Pan Sekretarz Gminy przedstawił projekt uchwały. 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 13, przeciw -, wstrzymało się -. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 10). 

Ad. 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

Przewodniczący obrad udzielił głosu panu Leszkowi Jaremek, który omówił procedurę 
składania wniosków na dopłaty do materiału siewnego, organizowanych kurów 
chemizacyjnych, atestacji opryskiwaczy, pobierania do badania próbek gleb. 

Wójt udzielił odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania. 

Dla radnego Janusza Galanta - z urzędu podjęte zostaną działania w sprawie 
rozstrzygnięcia problemu. Podjęta zostanie próba ponownego porozumienia. 
Jeżeli podejmowane działania nie przyniosą pozytywnego efektu, gmina wystąpi na 
drogę sadową o zasiedzenie gruntu. Z tym, że proces ten potrwa długo, a gmina straci 
środki uzyskane na dofinansowanie budowy tej drogi. Poinformował, że właściciel który 
nie wyraża zgody na odstąpienie gruntu pod budowę drogi zajął grunt gminny pod 
ogrodzenie. 

Dla radnego Jana Teterycza - po zakończeniu prac przy wjeździe do strażnicy, koparka 
będzie wykonywała remonty dróg. Wójt prosił o telefoniczne uzgadnianie terminu i 
potrzeb remontowych oraz osobisty nadzór i kierowanie pracą koparki. 

Dla radnych Jana Kawałko i Piotra Zawiślaka - ubytki w asfalcie zostaną naprawione, 
podczas gdy będzie kładziony asfalt na terenie gminy. Żużel będzie wożony pod koniec 
czerwca i wówczas zostanie dowieziony na drogi zgłoszone przez radnych. 

Pan Wójt zwrócił się do rady o wyrażenie stanowiska w sprawie wniosków; 

* Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Sp. z o.o. w Adamowie w sprawie zmiany w planie 
zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów wysokości zabudowy z 9 m do 15 m. 
* Wiesława Greszty w sprawie przekształcenia działki nr 572 w planie 
zagospodarowania przestrzennego z działki przemysłowej na działkę pod usługi - stacja 
diagnostyczna, 
* Joanny Markiewicz w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego działki 
150,152 we wsi Malinówka, 
Wiceprzewodniczący wnioski poddał pod głosowanie. 
„za" przyjęciem wniosków głosowało 13, przeciw wstrzymało się -. 
Wiceprzewodniczący stwierdził, że wnioski zostały przyjęty. 

Pan Wójt zwrócił się do rady o wyrażenie stanowiska w sprawie wniosków; 
* Mariana Kawalec w sprawie wydzierżawienie lub sprzedaży gruntu należącego do 
byłego Kółka Rolniczego w Suchowoli w celu prowadzenia działalności gospodarczej, 
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* Stanisława Kawalec w sprawie pozwolenia na zakup lub wydzierżawienie starej bazy 
Kółka Rolniczego w Suchowoli w celu założenia tam działalności gospodarczej. 

Zabierając głos sołtys sołectwa Suchowola A pan Tadeusz Czerniak - zaproponował aby 
wydzierżawić miejscowemu przedsiębiorcy bazę byłego Kółka Rolniczego. 
Zabierając głos radny Jan Teterycz - prosił, aby podatek za dzierżawę przeznaczony był 
dla Suchowoli. 

Wójt wyjaśnił, że w przypadku wyrażenia zgody przez radę gminy na wydzierżawienie 
obiektów po byłej bazie Kółka Rolniczego, wydzierżawienie nastąpi w drodze przetargu. 

Wiceprzewodniczący wnioski w sprawie wydzierżawienia poddał pod głosowanie, 
„za" przyjęciem wniosków w sprawie wydzierżawienia głosowało 13, przeciw -, 
wstrzymało się -. 

Wiceprzewodniczący stwierdził, że rada gminy wyraziła zgodę na wydzierżawienie. 

Rozpatrzenie wniosków: 
* Zarządu Ochotnej Straży Pożarnej w Bondyrzu w sprawie o przekazanie w dzierżawę 
budynków po zlikwidowanej Szkole Podstawowej w Bondyrzu, 
* Lubelskiego Towarzystwa Dobroczynności w sprawie o przekazanie przez Gminę 
Adamów w formie długoletniej dzierżawy budynku starej, drewnianej szkoły i przyległej 
działki w miejscowości Bondyrz. 
Ustalono, że rada gminy podejmie decyzję po odbyciu zebrania z mieszkańcami 
Bondyrza. 
Rozpatrzenie pism; 
* Domu Pomocy Społecznej w Majdanie Wielkim 392 w sprawie udzielenie pomocy tj. 
zakup kuchenki elektrycznej. 
Z uwagi na ograniczone środki własne oraz zakres prowadzonych prac inwestycyjnych 

wymagających dużych nakładów finansowych rada gminy w głosowaniu jawnym prośbę 
rozpatrzyła negatywnie. 

* Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem" w 
Zamościu z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie włączenia się Władzy Gminy Adamów w 
realizacji projektu - rozbudowa Parku Terapeutyczno - Rekreacyjnego w Bondyrzu, 
Z uwagi na ograniczone środki własne oraz zakres prowadzonych prac inwestycyjnych 
wymagających dużych nakładów finansowych rada gminy w głosowaniu jawnym prośbę 
rozpatrzyła negatywnie. 

* Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w sprawie zmiany stanowiska w sprawie zamiaru 
likwidacji filii bibliotecznych w Bondyrzu i Suchowoli. 
Rada Gminy ustaliła, że powróci do tematu po odbyciu zebrania z mieszkańcami 
Bondyrza. 

Pani Elżbieta Kuźma - Dyrektor Zespołu Szkół w Szewni Górnej podziękowała 
strażakom OSP z Bliżowa i Szewni Dolnej za pomoc przy organizacji i obsłudze 
uroczystości upamiętniającej bitwę partyzancką stoczoną z żandarmeria niemiecką 30 
grudnia 1942 r. pod Wojdą. 

Pani Dyrektor podziękowała Wójtowi gminy za wyrównanie drogi dojazdowej oraz 
ułożenie parkingu przy Zespole Szkół w Szewni Górnej, 
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Pan Dariusz Radliński - zaprosił na Dni Suchowoli organizowane w dniu 17 czerwca 
2012r. w sołectwie Suchowola A. 

Pan Wójt - zaprosił na Noc Świętojańską organizowaną w dni 23 czerwca 2012r. 
w m. Jacnia. 

Ad. 14. Pan Witold Romaszko -Wiceprzewodniczący Rady Gminy Adamów zamknął obrady 
XIX sesji VI kadencji Rady Gminy Adamów. 

WICEPRZEWODNICZĄCY 
RAFIY fTMTNJV 

/ 
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