
Protokół Nr XXXV/13 
z XXXV sesji VI kadencji Rady Gminy Adamów 

odbytej w dniu 18 grudnia 2013 r. 

XXXV sesję VI kadencji Rady Gminy Adamów odbyto w sali narad Urzędu Gminy Adamów. 
Sesję rozpoczęto o godz. 800, a zakończono o godz. 1220 

Janusz Kowalczuk - przewodniczący obrad. 
Jan Cios - protokolant. 

Radni obecni: 

1. Pan Janusz Galant 7. Pan Bogdan Józef Nowaczyk 
2. Pan Jan Henryk Kawałko 8. Pan Dariusz Jacek Radliński 
3. Pan Janusz Kowalczuk 9. Pan Witold Romaszko 
4. Pan Jerzy Stanisław Koza 10. Pani Bożena Ela Skiba 
5. Pan Ryszard Krawczyk 11. Pan Dariusz Kazimierz Sołtys 
6. Pan Tomasz Marek Michałuszko 12. Pan Jan Krzysztof Teterycz 

Lista obecności (Zał. Prot. Nr 1). 

Radni nieobecni: 

1. Pan Piotr Czarnecki 
2. Pan Czesław Marian Skrzyński 
3. Pan Piotr Zawiślak 

Oprócz radnych w sesji udział wzięli: 

1. Pan Dariusz Szykuła -Wójt 
2. Pan Piotr Szmidt - Sekretarz Gminy 
3. Pani Ewelina Droździel - Szykuła - Skarbnik Gminy 
4. Pan Marek Barcicki - Radca prawny 
5. Pani Maria Sak - Dyrektor Zespołu Szkół w Suchowoli 
6. Pani Elżbieta Kuźma - Dyrektor Zespołu Szkół w Szewni Górnej 
7. Pani Danuta Jaworska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
8. Pan Tomasz Kania - Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Jacni 
9. Sołtysi 
10. Pracownicy Urzędu Gminy. 

Lista obecności (Zał. Prot. Nr 2) 
Lista obecności (Zał. Prot. Nr 3) 

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 wieloletniej prognozy finansowej 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 
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8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

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

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2013 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Adamów z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2014 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej 
stanowiącej własność Gminy 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

13. Podjęcie uchwały w sprawie o przystąpieniu Gminy Adamów do pilotażu wdrażania Systemu 
Certyfikacji Klubów Integracji Społecznej 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

14. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Klubu Integracji Społecznej 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w 
Adamowie 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

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

17. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2013 rok 
- dyskusja 

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

19. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw Gospodarczych 
i Ochrony Środowiska Rady Gminy Adamów za 2013 rok 
- dyskusja 



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

21. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i 
Porządku Publicznego Rady Gminy Adamów za 2013 rok 
- dyskusja 

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

23. Rozpatrzenie pism 

24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/177/13 Rady Gminy Adamów z dnia 19 
kwietnia 2013 roku dotyczącej zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Adamów" 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/175/13 Rady Gminy Adamów z dnia 19 
kwietnia 2013 roku dotyczącej zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Adamów" 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/176/13 Rady Gminy Adamów z dnia 19 
kwietnia 2013 roku dotyczącej zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Adamów" 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

27. Powołanie Zespołu do spraw zbadania skargi na działalność Wójta 

28. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania 
29. Zamknięcie obrad sesji. 

Przebieg sesji: 

Ad.l. Otwarcia XXXV 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? 

Radny Janusz Kowalczuk zgłosił wniosek o uzupełnienie porządku obrad o temat: 
Podjecie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, 
/jako pkt. 7 porządku/ 
Za przyjęciem wniosku głosowało 12, przeciw -, wstrzymało się -. 



Przewodniczący stwierdził, że wniosek został przyjęty. 

Wójt zgłosił wnioski; 

O uzupełnienie porządku obrad o tematy; 

1. Powołanie Zespołu do spraw zbadania skargi na działalność Wójta 
Za uzupełnieniem porządku obrad głosowało 12, przeciw -, wstrzymało się -. 
Przewodniczący stwierdził, że wniosek został przyjęty. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVni7177/13 Rady Gminy Adamów z 
dnia 19 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Adamów" 
Za uzupełnieniem porcądku obrad głosowało 12, przeciw -, wstrzymało się -. 
Przewodniczący stwierdził, że wniosek został przyj ęty. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVm/175/13 Rady Gminy Adamów z 
dnia 19 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Adamów" 
Za uzupełnieniem porządku obrad głosowało 12, przeciw wstrzymało się -. 
Przewodniczący stwierdził, że wniosek został przyj ęty. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/176/13 Rady Gminy Adamów z 
dnia 19 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Adamów" 
Za uzupełnieniem porządku obrad głosowało 12, przeciw -, wstrzymało się -. 
Przewodniczący stwierdził, że wniosek został przyjęty. 

O wyłączenie z porządku obrad tematu; 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
Gminy Adamów na lata 2014-2019 
Za wyłączeniem punktu z porządku obrad głosowało 12, przeciw -, wstrzymało się -. 
Przewodniczący stwierdził, że wniosek został przyjęty. 

Przewodniczący rady poddał pod głosowanie zmieniony porządek dzienny obrad sesji. 
Za przyjęciem porządku obrad głosowało 12, przeciw-, wstrzymało się -. 
Przewodniczący stwierdził, że rada gminy przyjęła porządek obrad XXXV sesji VI 
kadencji. 

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

Przewodniczący stwierdził, że protokół z XXXIV sesji Rady Gminy Adamów z dnia 
22 listopada 2013 r. został przyjęty bez odczytania. 

Ad.4. Interpelacje i zapytania. 

Radny Janusz Kowalczuk - podziękował Wójtowi za naprawę oraz odśnieżenie dróg na 
terenie Trzepiecin i Bondyrza. 



Ad.5. Pan Wójt - złożył informację o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji 
(Zał. Prot. Nr 4) 
Wójt przedstawił i przekazał radnym projekt adaptacje budynku w Bondyrzu na potrzeby 
CIS. Poinformował, że koszt adaptacji budynku byłej szkoły w Bondyrzu według 
projektu wliczono na 570 tys. zł, a budowa nowego budynku w Jacni wyniesie około 
1.2 mln.zł.. 

Ad.6. Pan Wójt - złożył sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na 
poprzedniej sesji. 
(Zał. Prot. Nr 5) 

Ad.7. Pani Skarbnik odczytała: 
• Uchwałę Nr RIO -Z-0037/14/2013 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 
2 grudnia 2013 roku w sprawie pozytywnego zaopiniowania przedstawionego przez Wójta 
Gminy Adamów projektu wieloletniej prognozy finansowej, 
• Uchwałę Nr RIO -Z- 0039/P/14/2013 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z 
dnia 2 grudnia 2013 roku pozytywnie opiniującą możliwości sfinansowania deficytu 
budżetowego wynikającego z projektu budżetu Gminy Adamów na rok 2014 oraz 
przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 10, przeciw -, wstrzymało się 2. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 6). 

Ad.8. Pani Skarbnik odczytała; 

• Uchwałę Nr 0032/14/2013 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 2 grudnia 
2013 roku pozytywnie opiniującą przedłożony przez Wójta Gminy Adamów projekt 
uchwały budżetowej gminy na rok 2014. 

Pani Bożena Skiba przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że Komisja 
Rewizyjna na posiedzenie w dniu 29 listopada 2013r. zapoznała się z opiniami stałych 
komisji Rady Gminy, pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu gminy na rok 2014 . 
Odczytała odrębne zdanie o projekcie budżetu wyrażone przez pan Jana Kawałko członka 
Komisji Rewizyjnej. 

Pan Janusz Galant przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw 
Gospodarczych i Ochrony Środowiska odczytał opinię komisji pozytywnie opiniującą 
projekt budżetu gminy na 2014 r. 
Odczytał na prośbę radnego Jana Teterycz, interpelację radnego Jana Kawałko z dnia 
2 grudnia 2003r. 
Odczytał protokół z posiedzenia komisji odbytego w dniu 27 listopada 2013r. 

Pan Tomasz Michałuszko Wiceprzewodniczący - odczytał „List otwarty do Rady Gminy w 
odpowiedzi na zarzuty ze strony radnego pana Jana Galanta,, Jana Teterycza, Suchowola 
(data wpływu 18.12.2013r.) 

Pan Tomasz Michałuszko przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy 
Społecznej i Porządku Publicznego odczytał opinię komisji pozytywnie opiniującą projekt 
budżetu gminy na 2014 r. 

Radny Jan Kawałko - pytał o możliwość zakupu na działalność CIS budynku po byłej 
restauracji w Adamowie sprzedawanego przez Komornika. 



tyj 

Pan Radca wyjaśnił, że rozważana była decyzja w sprawie przestąpienia gminy do 
przetargu, ale z uwagi na zapisy w księdze wieczystej nieruchomość praktycznie nie jest 
do kupienia, świadczyć może o tym fakt, że nikt nie przystąpił do przetargu w dniu 
13.12.2013r.. 
Odczytał opinię z operatu szacunkowego z wyceny nieruchomości /Sygnatura akt 
egzekucyjnych KMP 23/12./ 

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały. 

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 10, przeciw -, wstrzymało się 2. 
Przewodniczący stwierdził, że na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 12 radnych, za 
przyjęciem uchwały głosowało 10, przeciw -, wstrzymało się 2, oraz że uchwała 
została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 7). 

Ad.9. Pani Skarbnik udzieliła wyjaśnienia oraz przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 10, przeciw -, wstrzymało się 2, 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 8) 

Ad. 10. Pani Skarbnik udzieliła wyjaśnienia oraz przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 11, przeciw -, wstrzymało się 1, 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 9) 

Ad. 11. Pani Aneta Molenda omówiła i przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 12. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 10). 

Ad. 12. Pani Danuta Pliżga omówiła i przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 12. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 11). 

Ad. 13. Pani Danuta Jaworska - omówiła i przedstawiła proj ekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 12. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 

(Zał. Prot. Nr 12). 

Ad. 14. Pani Danuta Jaworska - omówiła i przedstawiła proj ekt uchwały. 
Poinformowała, że działalność klubu będzie finansowana ze środków Ministerstwa. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 12. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 13). 

Ad. 15. Pani Danuta Jaworska - omówiła i przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 12. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 

(Zał. Prot. Nr 14). 



Ad. 16. Pan Janusz Kowalczuk - omówił projekt planu pracy Rady Gminy na 2014r 
oraz przedstawił projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 12. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, 
(zał. Prot. Nr 15) 

Przewodniczący obrad ogłosił 10 minutową przerwę w obradach. (1025 - 10 35) 
(Po przerwie) 

Ad. 17. Pani Bożena Skiba - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej złożyła sprawozdanie 
z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Adamów za 2013 rok 

Ad. 18. Pani Bożena Skiba - przedstawiła projekt planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 
Adamów na 2014 rok oraz projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 12. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, 
(zał. Prot. Nr 16) 

Ad. 19. Pan Janusz Galant - Przewodniczący komisji złożył sprawozdanie z działalności 
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska 
Rady Gminy Adamów za 2013 rok. 

Ad-20. Pan Janusz Galant - przedstawił projekt planu pracy Komisji Budżetu, Finansów, 
Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska Rady Gminy Adamów'na 2014 
rok oraz projekt uchwały. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 12. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, 
(zał. Prot. Nr 17) 

Ad-21. Pan Tomasz Michałuszko - Przewodniczący komisji złożył sprawozdanie z działalności 
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego Rady 
Gminy za 2013 rok. 

Ad.22. Pan Tomasz Michałuszko - przedstawił projekt planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, 
Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego Rady Gminy na 2014 rok oraz 
projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowałol2. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, 
(zał. Prot. Nr 18) 

Ad.23. Przewodniczący przedstawił pisma; 

* Pismo Koła Łowieckiego „ŚWIT" w Zamościu z dnia 28 listopada 2013r. dotyczące 
zgłaszania przez rolników upraw szczególnie atrakcyjnych dla zwierzyny. 
Ustalono, iż powyższą informacje należy przekazać sołtysom sołectw z którymi graniczy 
koło łowieckie „Świt". 

* Pismo Zakład Tartaczny Waldemar Kleniewski z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie 
ujęcia w planach na 2014 rok remontu drogi gminnej w miejscowości Bondyrz na 
odcinku od drogi powiatowej w kierunku zakładu. 



* Pismo Starosty Zamojskiego z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie zorganizowania zbiórki 
podpisów osób popierających ustanowienie dnia 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa 
Kresowian. 

Przewodniczący poinformował, że osoby chętne do złożenia podpisu popierającego 
mogą to uczynić, lista będzie udostępniona. 

* Pismo Stowarzyszenia Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami 
Narodowymi oraz Samorządów posiadających na swym terenie inne obszary prawnie 
chronione z siedzibą w Lutowiskach z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie podjęcia 
wspólnych działań mających na celu likwidację źródeł konfliktów na styku tereny 
prawnie chronione a społeczności lokalne poprzez kształtowanie prawa i świadomości 
społecznej. 

* Pismo Lokalnej Organizacji Turystycznej Roztocze 22-600 Tomaszów Lubelski z dnia 
29 listopada 2013r. dotyczące poparcia Apelu Rady Miasta Tomaszowa Lubelskiego 
kierowany do Ministra Spraw Wewnętrznych i Wojewody Lubelskiego w sprawie 
otwarcia na przejściu granicznym Hrebennem pasa odpraw dla pieszych i rowerzystów. 

Ad.24. Pan Stanisław Hejzner omówił projekt uchwały. 

Radny Jan Teterycz prosił o włączenie do terenu budowlanego, ternu zabudowanego 
części Suchowoli A, który od lat jest zabudowany i we wcześniejszym planie był ujęty 
jako teren budowlany. Prosił o zrobienie korekty planu i ujęcie tego terenu do terenu 
zabudowy. 
Pan Stanisław Hejzner - wyjaśnił, że błąd powstał z winy planisty, zostanie naprawiony 
przy następnej zmianie planu. 
Pan Wójt wyjaśnił, że wnioski które wpłynęły od 2004 r. do 2009 r. zostały ujęte w 
studium. W ubiegłym roku Rada Gminy podjęła uchwałę o ujęcie wszystkich wniosków 
do planu. 

Pan Stanisław Hejzner przedstawił projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 12. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, 
(zał. Prot. Nr 19) 

Ad.25. Pan Stanisław Hejzner omówił i przedstawił projekt uchwały. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, 
(zał. Prot. Nr 20) 

Ad.26. Pan Stanisław Hejzner omówił i przedstawił projekt uchwały. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, 
(zał. Prot. Nr 21) 
W dyskusji nad podłączeniem do kanalizacji części Suchowla A z terenu nie objętego 
trenem budowlanym oraz zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy, głos 
zabierali; Wójt, Jan Teterycz, Stanisław Hejzner. 

Ad.27. Pan Janusz Kowalczuk przewodniczący rady - odczytał skargę pana Mariana 
Dworakowskiego z dnia 22 listopada 2013 r. przesłaną przez Samorządowe Kolegium 
Odwoławcze w Zamościu /pismo SKO. 1845/13 z dnia 10 grudnia 2013r./. 



W dyskusji głos zabierali; 
Zabierając głos pan Stanisław Hejzner wyjaśnił, że pan Marian Dworakowski złożył 
wniosek o przedłużenie linii zabudowy swojej działki (ponad 200 mb.) od drogi 
powiatowej w Bondyrzu. Wniosek ten rada gminy rozpatrywała na sesji w maju 
bieżącego roku, ale wniosku nie rozpatrzyła po myśli wnioskodawcy. Sugerowaliśmy, 
aby unikać rozproszonej zabudowy, co w przypadku tego pana dotyczy, a w dodatku ten 
pan ma się gdzie budować. 
Zabierając głos pan Wójt wyjaśnił, że ci państwo mają działkę budowlana przy drodze 
powiatowej i mogą się budować w granicach 80 mb., ale chcą się budować w oddaleniu 
tj. 200 mb. od drogi. Na co rada gminy nie wyraziła zgody. 
Co miesiąc ktoś z zainteresowanych składa wniosek jest już ich około 100, jeżeli rada 
gminy zechce to w ubiegłym roku możemy robić zmiany w studium. 

Przewodniczący zaproponował powołanie 3 osobowego składu zespołu. 
Za powołaniem 3 osobowego Zespołu do spraw zbadania skargi na działalność Wójta 
głosowało 12. 
Przewodniczący stwierdził, że Zespół do spraw zbadania skargi na działalność Wójta 
składał się będzie 3 osób. 

Radny Jan Kawałko do składu zespołu zgłosił przewodniczących komisji; Bożenę Skiba, 
Tomasza Michałuszko oraz Janusza Galanta. 
Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na pracę w Zespole do spraw zbadania skargi na 
działalność Wójta. 

Za powołaniem Zespołu do spraw zbadania skargi na działalność Wójta w składzie; 
Bożena Skibą Tomasza Michałuszko, Janusz Galanta, głosowało 10, przeciw-, wstrzymało 
się 2. 
Przewodniczący stwierdził, że Zespół do spraw zbadania skargi na działalność Wójta 
został powołany. 

•26. Wójt udzielił odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania. 

Zabierając głos Wójt poinformował, że Zarząd Gminy OSP na posiedzeniu w dniu 
17 grudnia 2013r. opracował wniosek w sprawie podwyższenia do 10 złotych za godzinę 
diet dla strażaków za udział w szkoleniach i zawodach sportowo-pożarniczych, który 
prześle do Rady Gminy. 
Temat podwyższenia diet szczegółowo będzie omawiany na sesji Rady Gminy na której 
będzie podejmowana uchwała. 
W dyskusji głos zabierali; Dariusz Sołtys, Bożena Skiba, Jan Teterycz. 

Wójt odniósł się do oferty przedstawionej przed sesją przez Wiceprezesa Biotopu w 
sprawie budowy oczyszczalni ścieków dla 400 mieszkań z trenu Suchowoli i Jacni. 
Podkreślił, że temat nie był jeszcze omawiany, trzeba będzie zrobić rozeznanie w 
zakresie budowy i finansowania inwestycji. 
W dyskusji głos zabierali; Jan Kawałko, Ryszard Krawczyk, Jan Teterycz - który mówił, 
że może być problem ze znalezieniem 400 chętnych do podłączenia do kanalizacji. 
Wójt wyjaśnił, że z godnie z ustawą każdy ma obowiązek podłączenia się do inwestycji, 
jeżeli tego nie uczyni w ciągu 2 lat od oddania inwestycji, Wójt może decyzją nałożyć 
taki obowiązek obciążając kosztami. 
Prosił o poinformowanie mieszkańców o przedstawionej ofercie. 
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Wójt - poinformował o zakończeniu kontroli przeprowadzonej przez 3 osoby 
Regionalnej Izby Obrachunkowej. Omówienie wyników kontroli odbędzie się 3 stycznia 
2014r. Ogólnie wg oceny inspektorów kontrola wypadła na więcej jak 4. Są błędy ale nie 
ma spraw, które skutkowałyby podpisaniem niekorzystnej umowy, czy naruszeniem 
dyscypliny finansowo - publicznej. 
Kontrola dopatrzyła się w jednym przypadku źle opodatkowanych gruntów. Gmina 
naliczała podatek na podstawie składanych deklaracji, sprawa jest wyjaśniana. 

Zabierając głos radny Jan Teterycz- mówił, że komisja nie do końca była kompetentna, w 
jego przypadku, a chodzi o naliczenie podatku, Inspektor popełnił karygodny błąd, 
chodzi o pismo które nie miało odniesienia do niego, a Inspektor nie odniósł się do jego 
wyjaśnienia, kiedy powstaje obowiązek płacenia podatku drogowego od pojazdów 
ciężarowych - powstaje on od dnia rejestracji, a nie od dnia zakupu. Przedstawiłem panu 
Inspektorowi, że nie ma racji. 

Wójt odnosząc się do wypowiedzi radnego Jana Teterycza - mówił, że RIO to instytucja 
nadrzędna i w jego ocenia kompetentna. 

Wójt odniósł się do pisma Jana Kawałki dołączonego do protokółu Komisji Rewizyjnej 
z dn. 29.11.2013r; 
- w sprawie budowy nowego budynku na potrzeby CIS, przedstawił kosztorys adaptacji 
budynku byłej szkoły w Bondyrzu na potrzeby CIS, który wynosi około 570 tys. zł., 
natomiast budowa nowego budynku w Jacni wyniosłaby około 1.2 min. zł.. 
Centralne położenie budynku w Jacni, wpłynie między innymi na zmniejszenie kosztów 
związanych z dowozem pracowników do pracy oraz dowozem posiłków dla 
pracowników. Ułatwi i obniży pracownikom CIS koszty dojazdu, obecnie niektórzy 
pracownicy dochodzą piechotą. Bliskość położenia zbiornika wodnego w Jacni, ułatwi 
również wykorzystanie zakupionych dla CIS 4 rowerów wodnych, 4 kajaków oraz 
przyczepy gastronomicznej. 
Ponadto dla CIS zakupiono ciągnik, który już brał udział w odśnieżaniu dróg oraz sprzęt 
rolniczy. 
Paluje się wzrost zatrudnienia w CIS z 30 do 40 osób. 
- w sprawie budowy drogi przy zbiorniku wodnym w Jacni, zapytał, czy możemy 
zrezygnować z 50 % dofinansowania tj. 1.956 tys. zł otrzymanego na dofinansowanie 
budowy tej drogi? 
Omówił wykonane w latach minionych i planowane zadania inwestycyjne w 2014r. 
W zakresie budownictwa drogowego planuje się w 2014r. budowę dróg w 
miejscowościach; Szewnia Górna, Czarno woda, Suchowola Doły, Suchowola Ulica, 
Żyznów i w Bliżowie. 
Wójt odniósł się również do innych zapisów w piśmie. 

Zabierając głos radny Jan Kawałko - przypomniał, że państwo, którzy przyjeżdżali z 
Fundacji Bark mówili, żeby pod potrzeby CIS modernizować budynki, aby jak najmniej 
obciążać podatnika. Podtrzymał swoje stanowisko w sprawie modernizacji budynku dla 
CIS. Natomiast w zakresie budownictwa drogowego, jest wiele potrzeb drogowych 
między innymi w Suchowoli droga obok remizy. Jest zły stan dróg powiatowych w 
tamtej części gminy. Najpierw należy robić drogi przy których mieszkają mieszkańcy. 
Odczytał; 
- pismo pani Janiny Dziechciaruk w sprawie remontu pomnika upamiętniającego 

pomordowanych w 1943r. mieszkańców Rachodoszcz. 
- pismo - odpowiedź Wójta na pismo pani Janiny Dziechcioróg, 



- pismo - odpowiedź Wójta na jego interpelację, informujące o przekazaniu pomnika w 
Rachodoszczach pod patronat szkole w Suchowoli. 

Zabierając głos Wójt - proponował, że potrzeby remontowe zgłaszać radnym 
powiatowym, oraz, że przy planowanej budowie drogi w Jacni w kierunku do Bródek też 
mieszkają ludzie. 

Zabierając głos pani Maria Sak - mówiła o złym stanie technicznym, brakiem 
wyposażenia i trudnych warunkach lokalowych nauczania jakie zastała w czasie objęcia 
w 1994 r. stanowiska dyrektora szkoły w Bondyrzu, oraz o podejmowanych działaniach 
w zakresie wyposażenia i remontu budynku szkoły w Bondyrzu w czasie pełnienia 
funkcji dyrektora. 
Poinformowała, że szkoła w Suchowoli sprawuje patronat na pomnikiem w 
Rachodoszczach. Wspólnie z konserwatorem dokonali przeglądu potrzeb remontowych 
pomnika, na Wszystkich Świętych zapalono znicze i postawiono kwiaty. Pytała dlaczego 
bliskie osoby rodzin pomordowanych nie poczuwają się do obowiązków. 
Przewodniczący upomniał radnego Jana Kawałko. 

Ad.27. Pan Janusz Kowalczuk - Przewodniczący Rady Gminy Adamów zamknął obrady 
XXXV sesji VI kadencji Rady Gminy Adamów. 
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