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

odbytej w dniu 21 grudnia 2012 r. 

XXV sesję VI kadencji Rady Gminy Adamów odbyto w sali narad Urzędu Gminy Adamów. 
Sesję rozpoczęto o godz. 800, a zakończono o godz. 1005. 
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 Dariusz Kazimierz Sołtys 
6. Pan Ryszard Krawczyk 13. Pan Piotr Zawiślak 
7. Pan Tomasz Marek Michałuszko 14. Pan Jan Krzysztof Teterycz. 

Lista obecności (Zał. Prot. Nr 1). 

1. Pan Czesław Marian Skrzyński. 

Radni nieobecni: 

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 
5. Pani Elżbieta Kuźma 
6. Pan Piotr Szmidt 
7. Sołtysi. 
Lista obecności (Zał. Prot. Nr 2) 
Lista obecności (Zał. Prot. Nr 3) 

- Radca prawny 
- Dyrektor Zespołu Szkół w Szewni Górnej 
- Dyrektor Zespołu Szkół w Suchowoli 

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. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 
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9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013 
- odczytanie projektu uchwały budżetowej, 
- odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej i opinii pozostałych Komisji, 
- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
- dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, 
- głosowanie projektu uchwały budżetowej 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości udzielanych przez Gminę 
Adamów w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie nowych inwestycji dla 
podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Adamów 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

11. Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2013 rok 

- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

12. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

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

14. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2012 rok 
- dyskusja 

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

16. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw Gospodarczych 
i Ochrony Środowiska Rady Gminy Adamów za 2012 rok 

- dyskusja 

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

18. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i 
Porządku Publicznego Rady Gminy Adamów za 2012 rok 
- dyskusja 

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



20. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Adamów 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

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

Przebieg sesji: 

Ad.l. Otwarcia XXV 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 chce zabrać głos? 

W sprawie porządku obrad głos zabierali; Wójt, Radca prawny, Sekretarz Gminy, radni. 
Wójt zgłosił wniosek o wyłączenie z proponowanego porządku obrad punktów od nr 11 do 
nr 17, poinformował, że odbyło się spotkanie wójtów z powiatu zamojskiego, na którym 
ustalono, żeby nie podejmować tzw. uchwał śmieciowych , ponieważ najprawdopodobniej 
będą zmiany w ustawie. Natomiast odpłatności za wywóz śmieci należałoby obecnie 
przedyskutować. 
Tematy wyłączone; 
11. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Adamów. 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

12. Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady 
komunalne 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 

- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi na nieruchomościach, które w części stanowią nieruchomości 
zamieszkałe a w części nieruchomości niezamieszkałe przez mieszkańców. 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 
zagospodarowania tych odpadów 
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- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

„za" przyjęciem wniosku głosowało 12. 
„za" przyjęciem porządku obrad głosowało 12, przeciw wstrzymało się -. 
Przewodniczący stwierdził, że rada gminy przyjęła porządek obrad XXV 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 XXIV sesji Rady Gminy Adamów z dnia 
16 listopada 2012 r. został przyjęty bez odczytania. 

Ad.4. Interpelacje i zapytania. 

Na obrady sesji przybył radny Jerzy Koza. 

Pan Tomasz Micliałuszko Wiceprzewodniczący rady - odczytał; 

* Komunikat prasowy posła Sławomira Zawiślaka dotyczący projektu uchwały 
upamiętniającej 70 rocznicę wysiedleń na Zamojszczyźnie. 

Pan Janusz Kowalczuk Przewodniczący rady - odczytał; 

* Pismo Komendanta Miejskiego Policji w Zamościu z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie 
wspólnego zorganizowania debaty społecznej w zakresie szeroko rozumianej problematyki 
bezpieczeństwa. 

* Apel Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowiek (pismo z dnia 21 listopada 
2012 roku) do władz samorządowych w sprawie zakazu stosowania procedury „in vitro". 

* Prośbę pana Marka Kucaj a z dnia 21 listopada 2012r.dotyczącą kupna działek 
położonych w obrębie Suchowola-Kolonia oznaczonych numerami 1025, 1129/1, 1129/2, 
1234. 

Na obrady sesji przybył radny Dariusz Sołtys. 

Ad. 5. Pan Wójt - złożył informację o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji. 
(Zał. Prot. Nr 4) 

Ad.6. Pan Wójt - złożył sprawozdanie 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 odczytała Uchwałę Nr RIO -Z-0037/14/2012 Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Lublinie z dnia 3 grudnia 2012 roku w sprawie pozytywnego 
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zaopiniowania przedstawionego przez Wójta Gminy Adamów projektu wieloletniej 
prognozy finansowej, omówiła oraz przedstawiła projekt uchwały, 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 14. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 7). 

Ad.9. Pani Skarbnik odczytała; 

• Uchwałę Nr RIO -Z - 0039/P/14/2012 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z 
dnia 3 grudnia 2012 roku w sprawie pozytywnej opinii możliwości sfinansowania przez 
Gminę Adamów deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej 
na rok 2013, 

• Uchwałę Nr 0032/14/2012 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 3 grudnia 
2012 roku pozytywnie opiniująca przedłożony przez Wójta Gminy Adamów projekt 
uchwały budżetowej gminy na rok 2013. 

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały. 

Pan Tomasz Michałuszko przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy 
Społecznej i Porządku Publicznego odczytał opinię komisji o pozytywnie opiniującą projekt 
budżetu gminy na 2013 r. 

Pan Piotr Zawiślak zastępca przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, 
Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska odczytał opinię komisji o projekcie budżetu 
gminy na 2013 r. Przedstawił wniosek komisji o wykreślenie wydatków na modernizację 
drogi powiatowej w miejscowości Szewni Dolna - Wólka Wieprzecka w kwocie 15000,00 
zł. i przekazanie tej kwoty na modernizacje drogi powiatowej na odcinku od skrzyżowanie 
dróg ( drogi powiatowej z droga gminną na przeciwko posesji pana Ryszarda Bazana) do 
Suchowoli. Poza przyjętym w/wymienionym wnioskiem komisja pozytywnie opiniuje 
projekt budżetu gminy na 2013 rok. 

Pani Bożena Skiba przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że komisja 
odniosła się do ustaleń Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i 
Ochrony Środowiska Rady Gminy Adamów z dnia 26 listopada 2012 r. 
Komisja Rewizyjna nie wyraża zgody na wykreślenie modernizacji drogi powiatowej w 
miejscowości Szewnia Dolna - Wólka Wieprzecka a wprowadzenie modernizacji drogi 
powiatowej w Suchowoli. Wniosek uzasadnia tym, że zarówno modernizacja drogi 
powiatowej w miejscowości Adamów, jaki i Szewnia Dolna są kontynuacją nawiązanej 
współpracy z powiatem. Przy kosztach modernizacji drogi w Szewni Dolnej 
współuczestniczy istniejący w tej miejscowości zakład produkcji mydła. 
Możliwość wprowadzenia modernizacji całej drogi powiatowej Rachodoszcze - do 
Hutkowa, Komisja widzi po nawiązaniu rozmów Wójta Gminy i Radnego Powiatu ze 
Starostwem Powiatowym, oraz współpracy okolicznych gmin. 

Wniosek Komisji Rewizyjnej - Pan Janusz Kawałko członek Komisji Rewizyjnej złożył 
wniosek o wykreślenie oświetlenia drogi w kierunku firmy Profesjonal, a wprowadzenie 
oświetlenia w miejscowości Rachodoszcze. 

Komisja Rewizyjna w oparciu o opinie poszczególnych komisji, oraz po 
przeprowadzonej dyskusji pozytywnie opiniuje projekt budżetu gminy na rok 2013 . 
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W dyskusji głos zabierali: 
Radny Witold Romaszko- wyraził sprzeciw wykreśleniu z budżetu dofinansowania do 
remontu drogi powiatowej Szewnia Dolna - Wólka Wieprzecka, podkreślił, że w 
remoncie tej drogi partycypuje Zakład Produkcji Mydła BETA w Szewni Dolnej. 

Radny Jan Teterycz - przypomniał, że na jego wniosek w Szewni Dolnej wykonano 
remont dwóch odcinków drogi w Szewni Dolnej, kosztem remontu drogi powiatowej 
Adamów - Bliżów. Prosił o przegłosowanie wniosku Komisji Budżetu, Finansów, 
Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska o wykreślenie wydatków na 
modernizację drogi powiatowej w miejscowości Szewni Dolna - Wólka Wieprzecka i 
przekazanie tej kwoty na modernizacje drogi powiatowej na odcinku od skrzyżowanie 
dróg ( drogi powiatowej z droga gminną na przeciwko posesji pana Ryszarda Bazana) do 
Suchowoli. 
Radny Piotr Zawiślak - poparł wniosek radnego Jana Teterycza. 
Radny Jan Kawałko - podtrzymał swój wniosek z posiedzenia Komisji Rewizyjnej o 
wykreślenie oświetlenia drogi w kierunku firmy Profesjonal, a wprowadzenie oświetlenia 
w miejscowości Rachodoszcze. 
Ponadto w dyskusji głos zabierali; Wójt, radni - Jan Teterycz, Bożena Skiba, Dariusz 
Sołtys, Jerzy Koza, Piotr Czarnecki, Elżbieta Kuźma -dyrektor Zespołu Szkół w Szewni 
Górnej, Jolanta Sprawka - sołtys Suchowoli B. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie wnioski komisji Rady Gminy; 

- Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska o 
wykreślenie wydatków na modernizację drogi powiatowej w miejscowości Szewni Dolna 
- Wólka Wieprzecka w kwocie 15000,00 zł. i przekazanie tej kwoty na modernizacje 
drogi powiatowej na odcinku od skrzyżowanie dróg ( drogi powiatowej z droga gminną 
na przeciwko posesji pana Ryszarda Bazana) do Suchowoli. 
„za" przyjęciem wniosku głosowało 4, przeciw 6, wstrzymało się 4. 

- Wniosek Komisji Rewizyjnej o wykreślenie oświetlenia drogi w kierunku firmy 
Profesjonal, a wprowadzenie oświetlenia w miejscowości Rachodoszcze. 
„za" przyjęciem wniosku głosowało 4, przeciw 7, wstrzymało się 3. 

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013. 

„za" przyjęciem uchwały głosowało 11, przeciw 3. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 8). 

Ad. 10. Pan radca omówił projekt uchwały. 

Pan Stanisław Podkowa przedstawił projekt uchwały, 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 14. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 9). 

Ad. 11. Pan radca omówił projekt uchwały. 
Pan Stanisław Podkowa przedstawił projekt uchwały, 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 14. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 10). 
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Ad. 12. Pan radca omówił projekt uchwały. 

Pan Stanisław Podkowa przedstawił projekt uchwały, 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 14. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 11). 

Ad.13. Pan Janusz Kowalczuk - omówił projekt planu pracy Rady Gminy na 2013r 
oraz przedstawił projekt uchwały, 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 14. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, 
(zał. Prot. Nr 12) 

Ad. 14. Pani Bożena Skiba - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej złożyła sprawozdanie 
z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Adamów za 2012 rok 

Ad. 15. Pani Bożena Skiba - przedstawiła projekt planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 
Adamów na 2013 rok oraz projekt uchwały, 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 14. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, 
(zał. Prot. Nr 13) 

Ad. 16. Pan Piotr Zawiślak - Z-ca przewodniczącego komisji złożył sprawozdanie z działalności 
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska 
Rady Gminy Adamów za 2012 rok. 

Ad. 17. Pan Piotr Zawiślak - przedstawił projekt planu pracy Komisji Budżetu, Finansów, 
Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska Rady Gminy Adamów na 2013 
rok oraz projekt uchwały, 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, 
(zał. Prot. Nr 14) 

Ad. 18. Pan Tomasz Michałuszko - Przewodniczący komisji złożył sprawozdanie z działalności 
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego Rady 
Gminy za 2012 rok 

Ad. 19. Pan Tomasz Michałuszko - przedstawił projekt planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, 
Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego Rady Gminy na 2013 rok oraz 
projekt uchwały. 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 14. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, 
(zał. Prot. Nr 15) 

Ad.20. Pan Stanisław Podkowa przedstawiła projekt uchwały, 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 14. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 15). 
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Ad.21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

Wójt zwrócił się do sołtysów o wyrażenie stanowisko w sprawie zakupu dla nich Gazety 
Zamojskiej. 
Sołtysi wyrazili potrzebę zakupu dla nich Gazety Zamojskiej. 
Wójt omówił organizację odśnieżania dróg na terenie gminy oraz poinformował, że 
zabezpieczono piasek na posypywanie dróg gminnych. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie prośbę pana Marka Kucaj a dotyczącą kupna 
działek położonych w obrębie Sucho wola-Kolonia oznaczonych numerami 1025, 

„za" przyjęciem wniosku głosowało 14. 
Przewodniczący stwierdził, że rada gminy wyraziła zgodę na sprzedaż działek. 

Ad.29. Pan Janusz Kowalczuk - Przewodniczący Rady Gminy Adamów zamknął obrady XXV 
sesji VI kadencji Rady Gminy Adamów. 

1129/1, 1129/2, 1234. 

Protokółował 

Jan Cios 
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