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

odbytej w dniu 17 sierpnia 2012 r. 

XXI sesję VI kadencji Rady Gminy Adamów odbyto w sali narad Urzędu Gminy Adamów. 
Sesję rozpoczęto o godz. 900, a zakończono o godz.l l03. 
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 nieusprawiedliwieni: 

1. Pan Czesław Marian Skrzyński 

Oprócz radnych w sesji udział wzięli: 

1. Pan Dariusz Szykuła -Wójt 
2. Pan Stanisław Podkowa - Sekretarz Gminy 
n 
J . Pani Ewelina Droździel - Szykuła - Skarbnik Gminy 
4. Pan Marek Barcicki - Radca prawny 
5. Pan Piotr Szmidt - Dyrektor Zespołu Szkół w Suchowoli 
6. Pan Andrzej Barański - Prezes OSP w Bondyrzu 
7. Pan Zdzisław Gontarz - Komendant OSP w Bondyrzu 
8. Sołtysi 
9. 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 budżecie na rok 2012 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

8. Pan Bogdan Józef Nowaczyk 
9. Pan Dariusz Jacek Radliński 

10. Pan Witold Romaszko 
11. Pani Bożena Ela Skiba 
12. Pan Dariusz Kazimierz Sołtys 
13. Pan Piotr Zawiślak. 
14. Pan Jan Krzysztof Teterycz. 



8. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy Adamów 
na realizację projektu opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównanie 
szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w 
systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania 
edukacji przedszkolnej p.n. „Maluchy do przedszkola - wyrównanie szans edukacyjnych 3 - 4 
latków z gminy Adamów" 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

9. 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 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących 
własność Gminy 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

11. Dyskusja nad wnioskiem w sprawie przekazania starego budynku Szkoły Podstawowej w 
Bondyrzu 

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

Przebieg sesji: 

Ad.l. Otwarcia XXI 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? 

W sprawie porządku obrad nikt nie zabierał głosu. 

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

Przewodniczący stwierdził, że rada gminy przyjęła porządek obrad XXI 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 14. 

Przewodniczący stwierdził, że protokół z XX sesji Rady Gminy Adamów z dnia 
16 lipca 2012 r. został przyjęty bez odczytania. 
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Ad.4. Interpelacji i zapytań radni nie zgłosili. 

Pan Tomasz Michałuszko Wiceprzewodniczący - odczytał pismo; 

* Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 sierpnia 2012r. dotyczące 
Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej zmiany ustawy o dochodach JST. 

Pan Witold Romaszko Wiceprzewodniczący - odczytał pismo; 
* Obywatelski sprzeciw do planowanych zmian w ustawie o ochronie przyrody. 

Pan Janusz Kowalczuk Przewodniczący - odczytał pisma; 
* Klubu Radnych Nasza Gmina dotyczące nie wyrażenia aprobaty na podział na nowe 

okręgi wyborcze, 
* Dyrektora Zespołu Szkół w Suchowoli z dnia 23 lipca 2012r. w sprawie obniżenia 

pensum na stanowisku dyrektora z 6/18 do 4/18, 
* Kazimierza Pakuły z dnia 20.07.2012r. w sprawie kupna działki udz.1/2 w działkach 

699/4,786/4 stanowiącej własność Gminy położonej w obrębie Jacnia, 
* Oferta z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie przejęcia Szkoły Podstawowej w Bondyrzu na 

potrzeby działalności Zamojskiego Stowarzyszenia Porad i Pomocy. 

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 zwrócił się z prośbą o wprowadzenie dodatkowej zmiany do projektu 
uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy tj. zakup pompy głębinowej dla ujęcia wody w 
Potoczku.. 

Pani Skarbnik zaproponowała zmniejszenie wydatków o 10 tys. zł. na adaptacje budynku w 
m. Jacnia, a zwiększenie środków na zakupy inwestycyjne o 10 tys. zł. - zakup pompy 
głębinowej dla ujęcia wody w m. Potoczek. 
Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały z uwzględnieniem dodatkowej zmiany tj. zakup 
pompy głębinowej dla ujęcia wody w m. Potoczek. 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 14. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 5). 

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

Ad.9. Zabierając głos Wójt zwrócił się do Klubu Radnych Nasza Gmina oraz radnych aby 
przygotowali po sesji wspólnie propozycję podziału gminy na okręgi wyborcze oraz 
ustalenia ich granic według jednolitej normy przedstawicielskiej, którą Wójt przedstawi 
do uchwalenia na następnej sesji rady. 
Zabierając głos radny Dariusz Sołtys - poparł proponowany przez Wójta podział gminy 
na okręgi wyborcze. 
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Zabierając głos radny Jan Kawałko wyraził sprzeciw proponowanemu przez Wójta 
podziałowi gminy na okręgi wyborcze, ponieważ Rachodoszcze jedna z większych 
miejscowości nie będzie miała mandatu radnego. 
Zabierając głos pan Józef Nizio sołtys miejscowości Potoczek powiedział, że 
zaproponowany przez Wójta podział na okręgi wyborcze jest dobry, a mieszkańcy 
Potoczka nie wyrażają zgody na proponowane przez radnych utworzenie wspólnego 
okręgu wyborczego z miejscowością Jacnia. 
Przewodniczący udzielił upomnienia radnemu Janowi Kawałko. 
Rada Gminy po dyskusji przeniosła punktu porządku obrad na następną sesję. 
(Zał. Prot. Nr 7 - projekt uchwały) 

Ad.10. Pan Sekretarz Gminy przedstawił projekt uchwały. 
Pani Danuta Pliżga - udzieliła wyjaśnień do projektu uchwały. 

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

Ad.l 1. Zabierając głos Wójt przedstawił protokół z zebrania wiejskiego odbytego w m. Bondyrz 
w dniu 15 sierpnia 2012r. na którym mieszkańcy opowiedzieli się za przekazaniem 
budynku nowej szkoły oraz budynku starej szkoły jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Bondyrzu. Wyjaśnił, że budynek nowej szkoły został przekazany jednostce OSP 
Bondyrz, natomiast nie było sensu przekazania budynku starej szkoły tej jednostce. 
Prosił radę o wyrażenie stanowiska w tej sprawie. 
Zabierając głos pan Andrzej Barański - prezes OSP Bondyrz podziękował za przekazanie 
budynku szkoły w Bondyrzu jednostce OSP Bondyrz . Prosił o przekazanie budynku 
starej szkoły jednostce OSP Bondyrz. 
Zabierając głos radny Piotr Czarnecki poinformował, że na zebraniach wiejski 
mieszkańcy prosili o przekazanie obu szkół jednostce OSP Bondyrz. 
Zabierając głos Skarbnik Gminy mówiła o kosztach jakie gmina będzie ponosiła na 
utrzymania tych budynków. 
W dyskusji głos zabierali między innymi; Bożena Skiba, Jan Teterycz, Janusz 
Kowalczuk, Piotr Czarnecki, Piotr Zawiślak, Dariusz Sołtys, Wójt, Sekretarz Gminy, 
radca prawny, Andrzej Barański, Zdzisław Gontarz. 
Ustalono, że na następnej sesji OSP Bondyrz przedstawi swoje stanowisko w sprawie 
przyjęcia budynku nowej i starej szkoły w Bondyrzu. 
Przewodniczący odebrał głos radnemu Piotrowi Czarneckiemu. 

Zabierając głos Piotr Szmidt - Dyrektor Zespołu Szkół w Suchowoli przedstawił 
wyjaśnienie do złożonego wniosku w sprawie obniżenia pensum na stanowisku dyrektora 
z 6/18 do 4/18. 
W dyskusji głos zabierali; radna Bożena Skiba pytała czy przyjęcie wniosku dotyczyło 
będzie dyrektorów Zespołu Szkół w Suchowoli i Zespołu Szkół w Szewni Górnej. 
Wójt udzielił odpowiedzi twierdzącej. 
Radni Jan Teterycz i Piotr Zawiślak opowiedzieli się za pozytywnym rozpatrzeniem 
wniosku. 
Przewodniczący wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Suchowoli poddał pod 
głosowanie. 
„za" przyjęciem wniosku głosowało 14. 
Przewodniczący stwierdził, że wniosek zostały przyjęty. 
Zabierając głos Sekretarz Gminy przedstawił wydatki na remont i wyposażenie Zespołu 
Szkół w Suchowoli. 
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Ad. 12. Rada Gminy rozpatrzyła pisma; 
Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 sierpnia 2012r. dotyczące 
Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej zmiany ustawy o dochodach JST. 

Przewodniczący propozycję przystąpienia do Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej 
poddał pod głosowanie. 
„za" przystąpieniem głosowało 14. 
Przewodniczący stwierdził, że rada gminy przystąpiła do Obywatelskiej Inicjatywy 
Ustawodawczej. 

Przewodniczący sprzeciw do planowanych zmian w ustawie o ochronie przyrody poddał 
pod głosowanie. 
„za" wyrażeniem sprzeciwu głosowało 14. 
Przewodniczący stwierdził, że rada gminy wyraziła sprzeciw do planowanych zmian w 
ustawie o ochronie przyrody. 

Przewodniczący przedstawił wniosek Kazimierza Pakuły z dnia 20.07.2012r. w sprawie 
kupna działki udział 1/2 w działkach 699/4,786/4 stanowiącej własność Gminy położonej 
w obrębie Jacnia, 
Pani Danuta Pliżga udzieliła wyjaśnienia do złożonego wniosku. 

Przewodniczący wniosek poddał pod głosowanie, 
„za" przyjęciem wniosku głosowało 14. 
Przewodniczący stwierdził, że wniosek zostały przyjęty. 

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

5 


