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

odbytej w dniu 26 września 2012 r. 

XXII sesję VI kadencji Rady Gminy Adamów odbyto w sali narad Urzędu Gminy Adamów. 
Sesję rozpoczęto o godz. II00, a zakończono o godz. 1403 

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 Dariusz Jacek Radliński 
2. Pan Czesław Marian Skrzyński 
3. 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. 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. Dyskusja nad wnioskiem w sprawie przekazania budynku Szkoły Podstawowej w Bondyrzu 

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

8. Pan Bogdan Józef Nowaczyk 
9. Pan Witold Romaszko 

10. Pani Bożena Ela Skiba 
11. Pan Dariusz Kazimierz Sołtys 
12. Pan Piotr Zawiślak. 

1 



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

10. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania pomocy 
mieszkańcom Gminy Adamów w usuwaniu wyrobów zawierających azbest" 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

11. 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 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Gminy Adamów 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

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

14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem 
lub zarządzającym jest Gmina Adamów oraz warunków i zasad korzystania z tych 
przystanków 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, 
którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz przyznawania zwolnienia od 
obowiązku realizacji tych zajęć 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

16. Powołanie Zespołu ds. zbadania skargi na działalność Wójta 
- dyskusja 

17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania 
18. Zamknięcie obrad sesji. 

Przebieg sesji: 

Ad.l. Otwarcia XXII 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? 
W sprawie porządku obrad nikt nie zabierał głosu. 
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„za" przyjęciem porządku obrad głosowało 12, przeciw -, wstrzymało się -. 

Przewodniczący stwierdził, że rada gminy przyjęła porządek obrad XXII 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 XXI sesji Rady Gminy Adamów z dnia 
17 sierpnia 2012 r. został przyjęty bez odczytania. 

Ad.4. Interpelacje i zapytania. 

Zabierając głos radny Piotr Czarnecki - prosił w imieniu mieszkańców o wymianę 
żarówek w oświetleniu ulicznym w Bondyrzu. 

Zabierając głos radny Ryszard Krawczyk - prosił o naprawę drogi w kierunku Bródek 
oraz drogi w kierunku tartaku. 

Zabierając głos radny Janusz Galant - prosił o naprawę lub wymianę tablicy informacyjnej 
w Suchowoli. 

Zabierając głos radny Janusz Kowalczuk - prosił o gruz na naprawę drogi w 
Trzepiecinach oraz zgłosił potrzebę wykonania remontu dróg dojazdowych do pól. 

Zabierając głos radny Piotr Zawiślak - prosił o remontu dróg dojazdowych do pól w 
Feliksówce. 

Pan Tomasz Michałuszko Wiceprzewodniczący - odczytał pismo; 
* Rady Miasta Puławy z dnia 14 sierpnia 2012r. BRM.0008.6.2012 w sprawie planów 

konsolidacji branży chemicznej i przyszłości Zakładów Azotowych Puławy z prośbą o 
wyrażenie poparcia. 
Rada Gminy poparła stanowisko Rady Miasta Puławy. 

* Komendy Miejskiej Policji w Zamościu z dnia 7 września 2012r. L.dz. Edp. 3018/2012 
w sprawie podpisania umowy z Izbą Wytrzeźwień na rok 2013. 

* Sławomira Zaśko w sprawie o dokonanie zamiany działki nr 217/2 o pow. 0.30 ha na 
działkę nr 217/1 o pow. 0,30 ha. 
Rada Gminy pozytywnie zaopiniowała wniosek pana Sławomira Zaśko. 

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. Zabierając głos przedstawiciele Zarządu OSP w Bondyrzu pan Andrzej Barański - prezes i 
pan Zdzisław Gontarz - komendant podtrzymali swój wniosek o przekazanie jednostce 
OSP w Bondyrzu dwóch budynków po szkole w Bondyrzu tj. budynku „starej" i „nowej" 
szkoły. 
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Pan Andrzej Barański mówił, że jednostka OSP planuje dobudować dwa boksy z 
przeznaczeniem dla samochodów strażacki, tym samym skumulować wszystko w jednym 
miejscu. Natomiast stare obiekty straży i działkę przeznaczono by do sprzedaży. 
Na pokrycie kosztów budowy i rozbudowy, będą się starali pozyskać fundusze z zewnątrz i 
z gminy. 

Zabierając głos pan Wójt - mówił między innymi o kosztach jakie będą w związku z 
użytkowaniem dwóch budynków o obowiązku utrzymania porządku, zabezpieczenia i 
odpowiedzialności za przyjęty majątek. Prosił przedstawicieli straży o rozważenie 
przedstawionej prośby w sprawie przyjęcia obu budynków. 

W dyskusji głos zabierali; Ryszard Krawczyk, Piotr Czarnecki, Bożena Skiba, Dariusz 
Sołtys, Wójt, Janusz Kowalczuk, Witold Romaszko, Sekretarz Gminy, radca prawny, 
Andrzej Barański, Zdzisław Gontarz. 

Zabierając głos pani Skarbnik zwróciła się do rady o „pamięć" podejmowanej decyzji i 
uwzględnienie kosztów w budżecie gminy na utrzymanie przekazywanych dwóch 
budynków. 
Umowa na przekazanie budynków szkoły zostanie podpisana z Zarządem Straży w 
Bondyrzu. 

Przewodniczący zarządził głosowanie, zapytał kto jest za przekazaniem budynku starego i 
budynku nowego byłej szkoły podstawowej w Bondyrzu Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Bondyrzu. 
„za" przekazaniem głosowało 11, przeciw -, wstrzymało się 1. 

Ad. 8. Pani Skarbnik - odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie pozytywnie 
opiniującą wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2012r. 

Pani Skarbnik omówiła oraz przedstawiła projekt uchwały, 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 12. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 5). 

Ad.9. Pani Skarbnik omówiła i przedstawiła projekt uchwały, 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 12. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 6). 

Ad.10. Pan Wójt i pan Piotr Nogas udzielili wyjaśnienia do projektu uchwała. 
Pan Piotr Nogas przedstawił projekt uchwały, 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 12. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 7) 

Pan Piotr Nogas - udzielił informacji na temat planów ograniczeń wynikających z 
„Natury 2000". 

Ustalono, że na następnej sesji przygotowane zostanie wystąpienie w powyższej sprawie. 
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Ad.l 1. Zabierając głos Wójt przypomniał, że klubu radnych zgłaszał swój wniosek w sprawie 
podziału na okręgi, zaproponowałem aby klub w tej sprawie wypowiedział się, ale klub 
kieruje się tylko liczbami nie bierze pod uwagę położenie miejscowości, proponując 
połączenie miejscowości Jacni z Potoczkiem. Miejscowości te dzieli odległość 1 km. 
przedzielona lasem. 

Dlatego też kierując się dobrem mieszkańców, położeniem i odległością miejscowości od 
siebie oraz zachowując w miarę wskaźniki przedstawicielstwa utrzymuje swoje 
stanowisko. 
Zabierając głos radny Jan Kawałko mówił, że po poprzedniej sesji stanowisko radnych 
zbliżyło się ich propozycji. Odczytał odpowiedź na pismo Wójta przedstawiając 
propozycję klubu radnych podziału gminy na okręgi wyborcze, (połączenie m. Potoczek 
z m. Jacnia i utworzenie samodzielnego okręgu wyborczego obejmującego 
m. Rachodoszcze). Zwrócił się do radnych o przyjęcie proponowanego przez klub 
radnych podziału na okręgi. 

Pan Sekretarz Gminy przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 
Radca prawny powiedział, że w treści uchwały musi być umieszczony § „ Na ustalenia 
Rady wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do 
Komisarza Wyborczego w Zamościu w terminie 5 dni od daty podania uchwały do 
publicznej wiadomości". 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 5, przeciw 5, wstrzymało się 2 . 
Przewodniczący stwierdził, że uchwały nie podjęto. 
(Projekt uchwały zał. Prot. Nr 8) 

Ad. 12. Pan Sekretarz Gminy omówił oraz przedstawił projekt uchwały. 

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

Ad. 13. Pan Sekretarz Gminy omówił oraz przedstawił projekt uchwały. 

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

Ad. 14. Pan Marek Barcicki udzielił wyjaśnienia do projektu uchwała. 
Pan Sekretarz Gminy przedstawił projekt uchwały, 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 12. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 11) 

Ad. 15. Pan Wójt i Marek Barcicki udzielili wyjaśnienia do projektu uchwała. 

Wójt poinformował, że proponuje się Dyrektorowi, wicedyrektorowi oraz nauczycielowi, 
pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę 
Adamów ustalenie; dyrektorowi do 7 godz. szkoły podstawowej i gimnazjum liczącego 
do 10 oddziałów, 5 godz. powyżej 10 oddziałów, wicedyrektorowi 10 godz. szkoły 
podstawowej i gimnazjum liczącego do 10 oddziałów, 7 godz. powyżej 10 oddziałów. 
Przyjęcie ustalenia z poprzedniej sesji, obniżenia do 4 godzin dyrektorom, 
spowodowałoby, że dyrektor Zespołu Szkół w Szewni miałby jedną godz. nadliczbową. 
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Różnicowanie liczby godzin między szkołami nie ma sensu. Należy traktować szkoły 
równo, ponieważ nie ma wielkiej różnicy w liczbie uczniów w szkołach. 

Zabierając głos pan Piotr Szmidt - Dyrektor Zespołu Szkół w Suchowoli wystąpił z 
propozycją ustalenia 4 godzin tygodniowego wymiaru godzin dydaktycznych dla 
dyrektora Zespołu Szkół w Suchowoli. Mówił, że nie ma zapisu prawnego, że 
dyrektorzy szkół muszą mieć ustalaną równą liczbę godzin. Przedstawił uzasadnienie do 
swojej propozycji, przedstawiając różnice pomiędzy szkołą w Suchowoli, a szkołą w 
Szewni. 
Zabierając głos radny Jan Kawałko poparł prośbę dyrektora Zespołu Szkół w Suchowoli. 
Zabierając głos radna Bożena Skiba wyraziła sprzeciw różnicowaniu liczby godzin 
między dyrektorami szkół. 
Zabierając głos pan Marek Barcicki wyjaśnił, że można zróżnicować godziny dla 
dyrektorów szkół. 
W dyskusji głos zabierali: Wójt, Piotr Zawiślak, Jan Kawałko, Piotr Czarnecki, Dariusz 
Sołtys, Skarbnik Gminy, Marek Barcicki, Ryszard Krawczyk. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie propozycję Wójta ustalenia 5 godzin dla 
dyrektora. 
Za propozycją głosowało 6, przeciw 6, wstrzymało się -. 

Zabierając głos radny Janusz Galant - zgłosił wniosek o ustalenie 4 godzin dla 
dyrektorów szkół z terenu gminy Adamów. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek radnego Janusza Galanta o ustalenia 4 
godzin dla dyrektorów szkół z terenu gminy Adamów 
Za wnioskiem głosowało 7, przeciw 3, wstrzymało się 1. 

Pan Sekretarz Gminy przedstawił projekt uchwały, 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 6, przeciw 3, wstrzymało się 3. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 12) 
Pan Piotr Szmidt - zapewnił, że nie będzie miał godzin nadliczbowych, za zgodą Wójta 
dokona zmiany arkusza organizacyjnego. 

Ad. 16. Pan radca omówił treść skargi złożonej przez pana Mariusza Sędłak, poinformował, że 
przygotowane sąjuż wnioski o zasiedzenie działki oraz o wydanie gruntu pod budowę drogi. 

Zabierając głos radny Janusz Galant - wyjaśnił, że był z sołtysem po podpis wyrażający zgodę -
lub nie wyrażający zgody na budowę drogi. Pani Sędłak powiedziała, że jest upoważniona przez 
syna Piotra i zgodę podpisała. Wszyscy zganiają na Wójta, ale nie ma co zganiać. Wójt był 
tylko raz zemną i sołtysem po zebraniu wiejskim. Poszliśmy na rozmowę do pani Sędłak, nikt 
pani Sędłak nie zmuszał, była to zwykła rozmowa. Byłem jeszcze trzeci raz z ludźmi, była to 
wolna sobota ale pan Piotr nie chciał za wiele rozmawiać. Pani Sędłak więcej mi zarzuca. Pan 
Piotr nie ładnie się zachowuje, miałem dzwonić do komendanta. Jak jedzie koło minie to 
włącza sygnały chce podkreślić, że jest policjantem. Woził ziemie to połamał mosty, zawalił 
hydrant, nikt mu nic nie mówił - w razie pożaru hydrantu nie widać. Zagrodził teren gminny. 

Przewodniczący zaproponował powołanie 3 osobowego składu zespołu. 
Do składu zespołu zgłoszono radnych; Ryszarda Krawczyk, Bożenę Skiba, Dariusza 
Sołtysa, Jana Kawałko. 
Zgłoszeni radni; Ryszarda Krawczyk, Bożenę Skiba, Dariusza Sołtysa wyrazili zgodę na 
pracę w Zespole ds. zbadania skargi na działalność Wójta. 
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Radny Jan Kawałko nie wyraził zgody ze względu na brak czasu - prace polowe. 

Za powołaniem Zespołu ds. zbadania skarg na działalność Wójta w składzie; Ryszard 
Krawczyk, Bożena Skiba, Dariusz Sołtys głosowało 10, przeciw -, wstrzymało się 

Przewodniczący stwierdził, że Zespołu ds. zbadania skarg na działalność Wójta został 
powołany. 

Ad. 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

Zabierają głos Wójt poinformował, że wpłynęło pismo - wniosek pana Zamojskiego w 
sprawie kupna starego budynku ( po pani Skórkowej) zlokalizowanego na działce 
gminnej w Suchowoli. 
Przewodniczący wniosek poddał pod głosowanie, 
„za" przyjęciem wniosku głosowało 12. 
Przewodniczący stwierdził, że rada wyraziła zgodę na sprzedaż budynku. 

Zabierając głos Wójt poinformował, że zgłosił się do Urzędu pan Edmund Sitek z 
informacją że ma propozycje przeniesienia do innej gminy zbiorów i utworzenia 
muzeum. 
Jednak szanując wolę zmarłego ojca, który chciał aby muzeum pozostało na terenie 
gminy Adamów. Pan Edmund Sitek chciałyby aby muzeum pozostało na terenie naszej 
gminy ale prosiły, aby gmina go wspomogła w tym sensie, żeby wydzierżawić dwa 
pomieszczeniami w którym mieści się muzeum oraz żeby muzeum było otwarte i był 
kustosz. 
Wójt podkreślił, że utrzymanie budynku i funkcjonowanie muzeum wiąż się z kosztami. 
Rada Gminy upoważniła Wójta do prowadzenia rozmów w powyższej sprawie. 

Zabierając głos pani Skarbnik poinformowała, że wpłynęło pismo z Izby Wytrzeźwień w 
Zamościu w sprawie przeznaczenia kwoty 10100 zł. na 2013r. na utrzymanie Izby 
Wytrzeźwień. 
W dyskusji głos zabierali; Wójt, Skarbnik Gminy, Janusz Kowalczuk, Dariusz Sołtys, Jan 
Kawałko, Bożena Skiba. 
Radni proponowali prowadzenie negocjację z Izbą Wytrzeźwień w sprawie wysokości 
dofinansowania. 

Przewodniczący zarządził głosowanie. 
Zapytał, kto jest za nie przyznaniem kwoty 10 100 zł na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w 
Zamościu, za nie przyznaniem głosowało 9, przeciw wstrzymało się 3. 

Zabierając głos Wójt zapytał rade o wyrażenie stanowiska w sprawie planowanego 
złożenia wniosku na środki z tzw. Schetynówki na drogę w Koloni Potoczek. 
Rada gminy wraziła pozytywne stanowisko w powyższej sprawie. 

Radny Ryszard Krawczyk prosił o złożenie wniosku na środki z tzw. Schetynówki na 
drogę do Bródek. 

Wójt udziełił odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania. 

Dla radnego Piotra Czarneckiego - Zakład Energetyczny zostanie powiadomiony o 
potrzebie wymiany żarówek. 
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Dla radnego Ryszard Krawczyk - na drogę zawieziono 3 -4 samochody kamienia - droga 
jest przejezdna. 
Dla radnego Janusza Galanta - pracownicy sprawdzą tablice. 
Dla Janusza Kowalczuka i Piotra Zawiślaka - może będzie nowa koparka spróbujemy 
naprawić drogi. 

Ad. 18. Pan Janusz Kowalczuk - Przewodniczący Rady Gminy Adamów zamknął obrady XXII 
sesji VI kadencji Rady Gminy Adamów. 

cz 
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