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

odbytej w dniu 16 lipca 2012 r. 

XX sesję VI kadencji Rady Gminy Adamów odbyto w sali narad Urzędu Gminy Adamów. 
Sesję rozpoczęto o godz. 800, a zakończono o godz.l l25. 
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 Dariusz Jacek Radliński 
8. Pan Witold Romaszko 
9. Pani Bożena Ela Skiba 
10. Pan Dariusz Kazimierz Sołtys 
11. Pan Jan Krzysztof Teterycz 
12. Pan Piotr Zawiślak. 

Lista obecności (Zał. Prot. Nr 1). 

Radni nieobecni nieusprawiedliwieni: 

1. Pan Tomasz Marek Michałuszko 
2. Pan Bogdan Józef Nowaczyk 
3. 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 
5. Pan Piotr Szmidt - Dyrektor Zespołu Szkół w Suchowoli 
6. Pani Elżbieta Kuźma - Dyrektor Zespołu Szkół w Szewni Górnej 
7. Pan Sławomir Zawiślak - Poseł Ziemi Zamojskiej 
8. Pan Krzysztof Pilip - Radny Powiatu Zamojskiego 
9. Sołtysi 

10. Pracownicy Urzędu Gminy Adamów. 

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 zmian w wieloletniej prognozie finansowej 

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

9. Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, szczegółowości projektu 
budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu opracowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w 
regionach p.n. „Maluchy do przedszkola - wyrównanie szans edukacyjnych 3 - 4 latków z 
gminy Adamów" oraz upoważnienia Wójta Gminy do podpisania umowy o dofinansowanie 
projektu. 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów" 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Adamów" 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów" 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Adamów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich 
granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Adamów w 2012r 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

16. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej w Bondyrzu Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Adamowie 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

17. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej w Suchowoli Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Adamowie 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 
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18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny 
nieruchomości zabudowanej budynkami Ośrodka Zdrowia w Suchowoli 

- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczania 
logopedy i pedagogów szkolnych 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania 
21. Zamknięcie obrad sesji. 

Przebieg sesji: 

Ad.l. Otwarcia XX 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 12, 
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? 
Rada Gminy udzieliła głosu panu Sławomirowi Zawiślakowi. 
Zabierając głos pan Poseł odniósł się między innymi do pisma Lubelskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w Końskowoli dotyczące preferowania osoby konkurencyjnej do 
LODR w Końskowoli w zakresie organizacji szkoleń przez Biuro Poselskie Posła 
Sławomira Zawiślaka. 

W sprawie porządku obrad nikt nie zabierał głosu. 

„za" przyjęciem porządku obrad głosowało 12, przeciw -, wstrzymało się -. 

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

Ad.3. Przewodniczący rady - poinformował, że protokół z poprzedniej sesji tradycyjnie 
wyłożono przed sesją na sali obrad i jest do wglądu. 
Zapytał radnych, czy protokół przyjmujemy przez odczytanie, czy bez odczytania? 
„za" przyjęciem protokółu bez odczytania głosowało 12. 

Przewodniczący stwierdził, że protokół z XIX sesji Rady Gminy Adamów z dnia 
11 czerwca 2012 r. został przyjęty bez odczytania. 

Ad.4. Interpelacje i zapytania. 

Zabierając głos radny Piotr Czarnecki - przedstawił prośbę z zebrania wiejskiego w 
sprawie remontu mostu na rzece Wieprz, poinformował, że mieszkańcy skarżą się, że w 
okolicy szkoły w Bondyrzu zakłócana jest cisza nocna. 

Zabierając głos radny Jan Kawałko - prosił o zabranie ziemi z poboczy z drogi gminnej, 
ponieważ będzie ona stwarzała utrudnienie w okresie żniw. 
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Zabierając głos pan Piotr Szmidt - Dyrektor Zespołu Szkół w Suchowoli prosił, aby 
komisja /np. oświaty/ rady gminy sprawdziła, wysokości 4 kolejnych budżetów gminy w 
zakresie przyznanych środków dla Zespołu Szkół w Suchowoli, a wyniki kontroli 
przedstawiła na sesji rady gminy. Prośbę uzasadnił tym, że jest posądzany oto, że jako 
kolega Wójta szkoła otrzymuje duży napływ gotówki. 

Zabierając głos sołtys Bożej Woli B pan Roman Bosiak - podziękował Wójtowi za 
pokrycie blachą budynku świetlicy. 

Zabierając głos radny Janusz Kowalczuk - podziękował Wójtowi za remont drogi w 
Bondyrzu Fabryce od sklepu „Groszek" w kierunku posesji państwa Słomów. 

Zabierając głos radny Ryszard Krawczyk - poruszył sprawę zniszczonych przystanków 
przez budujących drogę w m. Jacnia. 

Zabierając głos radny Dariusz Sołtys - prosił o wygospodarowanie środków w budżecie 
gminy na wymianę pokrycia dachowego na budynku strażnicy w Jacni. Prośbę uzasadnił 
tym, że przeprowadzony zostanie remont tego budynku, a w projekcie nie ma środków na 
wymianę pokrycia dachowego. 
Zabierając głos pani Jolanta Sprawka - poruszyła sprawę utrzymania czystości i zbiórki 
odpadów na przystankach. 

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. Pani Skarbnik omówiła i przedstawiła projekt uchwały. 

„za" przyjęciem uchwały głosowało 12. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 5). 

Ad.8. Pani Skarbnik omówiła i przedstawiła projekt uchwały. 

„za" przyjęciem uchwały głosowało 12. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 6). 

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

„za" przyjęciem uchwały głosowało 12. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 7). 

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

„za" przyjęciem uchwały głosowało 12. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 8). 



Ad.l 1. Pan Stanisław Hejzner omówił oraz przedstawił projekt uchwały. 

„za" przyjęciem uchwały głosowało 12. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 9). 

Ad. 12. Pan Stanisław Hejzner omówił oraz przedstawił projekt uchwały. 

„za" przyjęciem uchwały głosowało 12. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 10). 

Ad. 13. Pan Stanisław Hejzner omówił oraz przedstawił projekt uchwały. 

„za" przyjęciem uchwały głosowało 12. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 11). 

Przewodniczący obrad ogłosił 10 minutową przerwę w obradach. (925 - 9 35) 
(Po przerwie) 

Ad. 14. Przewodniczący rady odczytał wniosek Wójta Gminy Adamów z dnia 9 lipca 2012r.w 
sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Adamów na okręgi 
wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym 
okręgu. 
(Zał. Prot. Nr 12). 
Radny Jan Kawałko - odczytał „Protest przeciwko próbom łamania prawa wyborczego" 
z dnia 12 lipca 2012r. 

Radny Dariusz Radliński zaproponował włączenie sołectwa Grabnik do okręgu 
wyborczego Suchowola B. 
Zabierając głos Wójt - mówił, że propozycja radnego zostanie uwzględniona. 
Zabierając głos sołtys Józef Nizio - przypomniał, że sołectwo Potoczek nie miało 
swojego radnego. Mieszkańcy jeszcze w poprzedniej kadencji prosili o mandat dla 
Potoczka. 
Przewodniczący prosił radnych, aby radni przygotowali nowe propozycje. 
Sekretarz Gminy prosił, aby przy propozycji podziału gminy na okręgi wyborcze 
zachować normę przedstawicielską. 
Przewodniczący Rada Gminy po dyskusji oraz wysłuchaniu wnioskodawcy poddał 
propozycję przeniesienie tego punktu porządku obrad na następną sesję. 
Za przeniesieniem głosowało 9, przeciw 3, wstrzymało się -. 

Ad. 15. Pan Piotr Nogas omówił projekt uchwały. 
W dyskusji głos zabierali; Wójt, Jan Teterycz, Jan Kawałko, Ryszard Krawczyk, Piotr 
Nogas 
Pan Piotr Nogas przedstawił projekt uchwały. 

„za" przyjęciem uchwały głosowało 12. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 13). 
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Ad. 16. Pani Skarbnik - odczytała pismo Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki 
Zamojskiego w Zamościu z dnia 2 marca 2012r. PUC.012.1.2012 w sprawie zamiaru 
likwidacji; 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Adamowie Filia w Bondyrzu, 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Adamowie Filia w Suchowoli. 

W dyskusji głos zabierali radni; 

Ryszard Krawczyk - pytał o powierzchnię jaką zajmuje Filia Biblioteczna w Suchowoli. 
Wójt - wyjaśnił, że zajmuje około 50 m2 

Piotr Czarnecki - prosił o pozostawienie Fili Bibliotecznej w Bondyrzu. 
Piotr Zawiślak - prosił o pozostawienie Fili Bibliotecznej w Suchowoli 

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały. 

„za" przyjęciem uchwały głosowało 7, przeciw 4, wstrzymało się-. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 14). 

Ad. 17. Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały. 

„za" przyjęciem uchwały głosowało 6, przeciw 4, wstrzymało się 2. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 15). 

Ad. 18. Pan Wójt omówił projekt uchwały, poinformował, że Starostwo Powiatowe zwróciło się 
z prośbą wyrażenie stanowiska w formie uchwały w sprawie przejęcia przez gminę tego 
budynku. 
Podkreślił, że przejęcie tego budynku wiąże się nie tylko z korzyściami, ale również z 
obowiązkami, ponieważ budynek wymaga remontu np. remont dachu i elewacji. 
Natomiast czynsz, który wpływa do starostwa, będzie otrzymywała gmina. 

Pan Sekretarz Gminy przedstawił projekt uchwały. 

„za" przyjęciem uchwały głosowało 12. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 16). 

Ad. 19. Pan Wójt omówił projekt uchwały. 

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały. 

„za" przyjęciem uchwały głosowało 12. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 17). 

Ad.20. Przewodniczący obrad przedstawił wniosek Małgorzaty Bińkiewicz z dnia 19.06.2012r. 
o kupno działki stanowiącej własności Gminy, położonej w obrębie Bondyrz oznaczonej 
2/3 w udziale w działkach o pow. 0.46ha nr 922, 923,1203,1204. 
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Przewodniczący wniosek poddał pod głosowanie. 

„za" przyjęciem wniosku głosowało 12. 
Przewodniczący stwierdził, że wniosek zostały przyjęty. 

Sekretarz Gminy przedstawił wniosek w sprawie sprzedaży działek stanowiących 
własność gminy położonych w m. Bondyrz o nr 1647/1, Nr 1948. 

Przewodniczący wniosek poddał pod głosowanie. 

„za" przyjęciem wniosku głosowało 12. 
Przewodniczący stwierdził, że wniosek zostały przyjęty. 

Wójt udzielił odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania. 

Wójt poinformował, że na zebraniu w Bondyrzu nie wyrażono zgodny na 
wydzierżawienie budynku starej szkoły w Bondyrzu Lubelskiemu Towarzystwu 
Dobroczynności. 

Dla radnego Piotra Czarneckiego - most w Bondyrzu był, co najmniej 2 krotnie 
remontowany, w budżecie tego remontu nie ma, jeżeli będą środki, remont zostanie 
przeprowadzony. 
Zakłócanie ciszy należy zgłaszać na Policję. 

Dla radnego Jana Kawałko - w tej chwili robione są chodniki, jeżeli powstanie 
możliwość wygospodarowania koparki, pojedzie w teren. 

Dla dyrektora Zespołu Szkół w Suchowoli - Pani Skarbnik poinformowała, że budżet 
roku 2009, był wyższy niż budżet roku 2012. W roku 2010 był niższy. Budżet roku 
2012 jest wyższy o około 5 tys. zł od roku 2011. 

Dla radnego Dariusza Sołtysa - dach trzeba wyremontować w ramach jednostki OSP, 
gmina ewentualnie, jeżeli zajdzie potrzeba dołoży około 1500 zł. 

Dla radnego Ryszarda Krawczyka- przystanki należą do zadań gminy, wszystkie 
przystanki przy remontowanej drodze będą rozebrane. W okresie zimy zrobimy kilka 
blaszanych przystanków. 

Dla pani Jolanty Sprawka - utrzymanie czystości na przystankach należy do zadań 
gminy. 

Wójt poinformował, że istnieje możliwość złożenia wniosku na tzw. program przeciw 
wykluczeniu cyfrowemu, z którego można pozyskać 85% środków. Z programu tego 
skorzystałoby około 50 najuboższych rodzin. 

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

Utworzenia stanowiska Gminnego Komendanta Ochotniczych Straży Pożarnych. 
Poinformował, że osoba na stanowisku Gminnego Komendanta Ochotniczych Straży 
Pożarnych nie byłaby zatrudniona na umowę o pracę. Do zadań jej należałoby między 
innymi odpowiedzialność, nadzór i współpraca z jednostkami OSP. 

7 



Przewodniczący zgłosił wniosek o przyznanie dla Gminnego Komendanta Ochotniczych 
Straży Pożarnych ryczałtu - diety w wysokości 500zł./Pięćset złotych). 

Przewodniczący wniosek Wójta oraz wniosek o wysokości ryczałtu - diety poddał pod 
głosowanie. 
„za" przyjęciem głosowało 12, przeciw wstrzymało się -. 

Przewodniczący stwierdził, że wnioski zostały przyjęte. 

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


