
Protokół Nr XLII/14 
z XLII sesji VI kadencji Rady Gminy Adamów 

odbytej w dniu 25 lipca 2014 r. 

XLII sesję VI kadencji Rady Gminy Adamów odbyto w sali narad Urzędu Gminy Adamów. 
Sesję rozpoczęto o godz. 800, a zakończono o godz. 1030. 
Janusz Kowalczuk - przewodniczący obrad. 
Jan Cios - protokolant. 

Radni obecni: 
1. Pan Janusz Galant 
2. Pan Jan Henryk Kawałko 
3. Pan Janusz Kowalczuk 
4. Pan Jerzy Stanisław Koza 
5. Pan Ryszard Krawczyk 
6. Pan Tomasz Marek Michałuszko 

7. Pan Bogdan Józef Nowaczyk 
8. Pan Witold Romaszko 
9. Pani Bożena Ela Skiba 

10. Pan Czesław Marian Skrzyński 
11. Pan Dariusz Kazimierz Sołtys 
12. Pan Jan Krzysztof Teterycz 
13. Pan Piotr Zawiślak. 

Lista obecności (Zał. Prot. Nr 1). 

1. Pan Piotr Czarnecki 
2. Pan Dariusz Jacek Radliński. 

Radny nieobecny: 

Oprócz radnych w sesji udział wzięli: 

1. Pan Dariusz Szykuła 
2. Pan Piotr Szmidt 
3. Pani Teresa Kostrubiec 
4. Pan Marek Barcicki 
5. Pani Maria Sak 
6. Pan Zbigniew Słota 
7. Pracownicy Urzędu Gminy 
8. Sołtysi. 

-Wójt 
- Sekretarz Gminy 
- Zastępca Skarbnika Gminy 
- Radca prawny 
- Dyrektor Zespołu Szkół w Suchowoli 
- Wiceprezes Polskiego Związku Wędkarskiego „Jacynka'' 

Lista obecności (Zał. Prot. Nr 2) 

Porządek sesji: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie ąuorum 
2. Przyjęcie porządku obrad 
3. Przyjęcie protokółów z poprzednich 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 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2014 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 
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9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej 
stanowiącej własność Gminy 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

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

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze 
darowizny 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

12. Rozpatrzenie wniosków 
- dyskusja 

13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania 

14. Zamknięcie obrad sesji. 

Przebieg sesji: 

Ad.l. Otwarcia XLII 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 13, 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? 

Wójt zgłosił wniosek o uzupełnienie porządku obrad o temat: „Podjęcie uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości" /jako punkt 11 porządku obrad/ wniosek uzasadnił 
tym, że w dniu wczorajszym Wspólnota Gruntowa z Suchowoli przyniosła protokół dotyczący 
przekazania działki gminie - dotyczy dokończenia fragmentu drogi w Suchowoli B. 

Za przyjęciem wniosku głosowało 13, przeciw -, wstrzymało się -. 
Przewodniczący stwierdził, że wniosek został przyjęty. 

Przewodniczący rady poddał pod głosowanie zmieniony porządek dzienny obrad sesji. 
Za przyjęciem porządku obrad głosowało 13, przeciw-, wstrzymało się -. 
Przewodniczący stwierdził, że rada gminy przyjęła porządek obrad XLII 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. 

Przewodniczący zapytał radnych, czy protokół z poprzedniej sesji z dnia 27 czerwca 2014 
r. przyjmujemy przez odczytanie, czy bez odczytania? 

2 



„za" przyjęciem protokółu bez odczytania głosowało 13. 
Przewodniczący stwierdził, że protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy Adamów został 
przyjęty bez odczytania. 

Ad.4. Interpelacje i zapytania. 

Zabierając głos radny Jan Teterycz - prosił o remont drogi koparką przy mostku na drodze 
w kierunku „Dębowicy", o czarną ziemię na boisko, ponieważ na obecnym gruncie trawa 
nie chce rosnąć, oraz o doprowadzenie wody i wykonanie hydrantu na boisku sportowym 
w Suchowoli, zapewniał, że sam zapłaci za materiał użyty do budowy, prosił aby gmina 
wykonała dokumentację. 
Poinformował, że zebranie wiejskie i wioska jest zgodna na dobrowolne przekazanie 
gminie byłego stawu pod budowę zbiornika wodnego. 

Zabierając głos radny Czesław Skrzyński - prosił o koparkę do przekopania rowu przed 
kościołem, ponieważ woda zalewa przylegające grunty oraz o gruz na naprawę drogi tzw. 
„Poprzeczki". 

Pan Tomasz Michałuszko wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał; 

* pismo Izby Wytrzeźwień w Zamościu z dnia 07 lipca 2014r. IW.0611.01.2014 
dotyczące ponownego przeanalizowania celowości zawarcia okresowej umowy 
dotyczącej partycypacji w kosztach utrzymania Izby Wytrzeźwień w Zamościu. 

* prośbę pani Małgorzaty Piszczek z dnia 07.07. 2014r. o sprzedaż działki stanowiącej 
własność Gminy położonej w obrębie Bondyrz oznaczonej w ewidencji gruntów 
numerem 1649/2 o pow. 0.30 ha. 

Ad.5. Pan Wójt - złożył informację o działaniach Wójta podejmowanych od ostatniej sesji. 
(Zał. Prot. Nr 3) 

Ad.6. Pan Wójt - złożył sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na 
poprzedniej sesji. 
(Zał. Prot. Nr 4) 

Ad.7. Pani Zastępca Skarbnika udzieliła wyjaśnień oraz przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 5) 

Ad.8. Pani Zastępca Skarbnika omówiła i przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 6) 

Ad.9. Pani Danuta Pliżga omówiła i przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 7) 
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Ad. 10. Pan Wójt przypominał, że jest wniosek mieszkańców Bliżowa o sprzedaż budynku, temat 
omawiany był na poprzedniej, prosił o rozważne podejście do projektu uchwały, 
ponieważ sprzedaje się tylko raz. 
Pani Danuta Pliżga przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 8) 

Ad. l l . Pani Danuta Pliżga poinformowała, że Wspólnota Gruntowa wsi Suchowola podjęła 
uchwałę o przekazaniu w formie darowizny na rzecz gminy nieruchomość gruntową 
oznaczoną numerem działki 3089/4 o pow. 0,0293ha, przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 9) 

Ad.12. Wójt udzielił odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania. 

Dla radnego Jana Teterycza - droga jest przejezdna, jeżeli będzie koparka będziemy 
pamiętać o tej drodze. 
W sprawie utrzymania i prac na boisku sportowym, najlepiej byłoby, żeby powstał klub 
sportowy, który dostał by od gminy środki finansowe i zajmowałby się boiskiem. Byłoby 
to sprawiedliwe i czytelne. 
Dotychczas gmina, zakupiła grunt i wyrównała teren pod boisko, posiała trawę, wykonała 
bramki i utwardzoną drogę dojazdową. 
Zrobić hydrant to trzeba o niego dbać, pilnować, ewidencjonować pobór wody. Hydranty 
pożarowe funkcjonują na innych zasadach i są za ewidencjonowane. 
Dla porównania podał, że zawodnicy klubu sportowego w Jacni sami dbają o boisko 
sportowe, nawadniają, koszą trawę itp. 

Zabierając głos radny Jan Teterycz - mówił, że boisko w Suchowoli jest własnością 
gminy i nikt nic nie zrobi bez zgody Wójta. Prosił o dowiezienie ziemi i wyrównanie 
zaniżonego terenu z jednej strony boiska. 

Wójt wyjaśnił, że gmina zawsze może dowieść ziemię w czasie kiedy wykonywane są 
roboty ziemne, ale nikt takich potrzeb nie zgłasza. Dopiero po jakimś czasie po 
zakończeniu prac takie potrzeby są zgłaszane. 

Pan Stanisław Hejzner odnosząc się do sprawy dotyczącej zgromadzonej ziemi po 
budowie placu zabaw w Suchowoli, wyjaśnił, że jednostka OSP z Suchowoli oraz szkoła 
nie zgłaszali chęci zagospodarowania tej ziemi, zatem nie było podstaw do odmowy 
wydania tej ziemi do Suchowoli- Koloni. 

Zabierając głos Wójt zwrócił się do rady, aby zajęła stanowisko w sprawie budowy lub 
odstąpienie od budowy hydrantu na boisku sportowym w Suchowoli. 

Dla radnego Czesława Skrzyńskiego - jeżeli tylko będzie sucho, przekopiemy rowy, Wójt 
ponowił prośbę o to aby radni lub sołtysi kierowali pracą koparki. 

Wójt zwrócił się do rady aby zajęła stanowisko: 

- w sprawie dofinansowania do Izby Wytrzeźwień, 
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- ustalenia miejscowości do organizacji Dożynek Gminnych, 
- w sprawie przygotowania wniosku na Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 

na rok 2015. w budżecie są zabezpieczone środki na dokumentację drogi Bondyrz-
Trzepieciny - Bondyrz. 

Zabierając głos radny Jan Teterycz - pytał, co z mostem przy zakładzie p. Kleniewskigo 
którego stan techniczny jest bardzo zły? 

Zabierając głos Wójt wyjaśnił, że most był naprawiany przez pana Kleniewskiego, 
natomiast wykonanie projektu mostu zajęłoby około 1 roku. 

Poinformował, że Komenda Miejska Policji w Zamościu zrezygnowała z zakupu 2 psa 
dla Policji. W związku z powyższym Komendant prosił, aby przeznaczone środki celowe 
na zakup psa, rada zmieniła ich przeznaczenie i przekazała na zakup środków czystości 
dla Policji. 

Rozpatrzenie wniosków; 

W niosek Izby Wytrzeźwień w Zamościu; 
Zabierając głos radny Dariusz Sołtys - wyraził sprzeciw przekazaniu środków, 
Zabierając głos radny Ryszard Krawczyk - proponował aby te środki przekazać dla 
młodzieży naszych szkół. 
Przewodniczący wniosek Izby Wytrzeźwień w Zamościu poddał pod głosowanie. 
Za przyznaniem środków dla Izby Wytrzeźwień w Zamościu głosowało 3, przeciw 10. 
Wniosek został odrzucony. 

Ustalenie miejscowości organizacji Dożynek Gminnych. 

Sołtys m. Potoczek nie przybył na sesję i nie przedstawił Wójtowi stanowiska Potoczka 
w sprawie organizacji Dożynek Gminnych w Potoczku. 
Zabierając głos radny Janusz Kowalczuk zaproponował, aby w przypadku braku 
chętnych Dożynki Gminne odbyły się w Trzepiecinach. 
Pan Leszek Kostur - sołtys Bliżowa mówił, że da odpowiedź w poniedziałek w sprawie 
organizacji dożynek w Bliżowie. 

Zmiana przeznaczenia środków dla Policji - zakup środków czystości. 

Zabierając głos radni Ryszard Krawczyk i Dariusz Sołtys - wyrazili sprzeciw 
przeznaczeniu środków pieniężnych na zakup środków czystości dla Policji. 
Zabierając głos radny Jan Teterycz - wyraził stanowisko aby przekazać pieniądze na 
zakup środków czystości dla Policji. 
Przewodniczący zarządził głosowanie, zapytał kto jest za tym aby nie przekazać 
pieniędzy na zakup środków czystości dla Policji? 
Za nieprzekazaniem głosowało 5, przeciw 4, wstrzymało się 3. 

Budowy hydrantu na boisku sportowym w Suchowoli: 

Zabierając głos radny Dariusz Sołtys - zgłosił potrzebę wybudowania hydrantów przy 
boiskach w Jacni i Adamowie. 
Zabierając głos radny Piotr Zawiślak zgłosił wniosek aby przegłosować budowę hydrantu 
przy boisku w Suchowoli. 
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Zabierając głos Wójt przypomniał, iż zwrócił się do rady o zajęcia stanowiska w sprawie 
budowy hydrantu na boisku w Suchowoli. 
Zabierając głos radny Janusz Galant - prosił o sprecyzowanie, czy chodzi o budowę 
hydrantu, czy doprowadzenie wody i stworzenie punktu czerpalnego wody, bowiem 
wiąże się to z przekrojem rur doprowadzających oraz kosztami budowy. 

Zabierając głos Wójt - zapytał, kto będzie nadzorował punkt czerpalny i płacił za wodę? 

Zabierając głos radny Jan Teterycz - wyraził stanowisko, iż zobowiązuje się do pokrycia 
kosztów budowy oraz płacenia rachunków za wodę. 

W dyskusji głos zabierali; Tomasz Michałuszko, Wójt, Jolanta Sprawka. 

W dyskusji dotyczącej siatki przeznaczonej do zabezpieczenia szkolnego boiska 
sportowego w Suchowoli głos zabierali; Piotr Szmidt, Jan Teterycz, Maria Sak, która w 
swoim wystąpieniu omówiła podjęte prace w zakresie odrestaurowania i utrzymania 
porządku w miejscu i wokół miejsca pamięci w Rachodoszczach 

Zabierając głos pan Zbigniew Słota - mówił, że próbowano nawiązać kontakt z 
prezesami klubów sportowych, oraz że członkowie Koło Wędkarskiego wyjeżdżają na 
zawody do Bogdanki. 

Prosił o uzupełnienie strony internetowej gminy o agroturystykę ze wskazaniem adresów 
gospodarstw agroturystycznych z terenu naszej gminy. Poinformował, że zbiornik w 
Jacni cieszy się wielkim zainteresowaniem, świadczy o tym liczba osób przebywających 
nad zbiornikiem. Wielkim zainteresowaniem cieszą się łódki i rowery wodne 
wypożyczane przez CIS. 

Przypomniał, iż zwracał się na sesjach do rady o rozbudowę zbiorników wodnych, prosił 
aby na następnej sesji rozpatrzyć wniosek w tej sprawie i po pozytywnym jego 
rozpatrzeniu ująć do planu gminy na rok następny. 

Zabierając głos Wójt - prosił o odniesienie się do wniosku pana Zbigniewa Słoty. 
Obecnie znamy pozytywne stanowisko Suchowoli A w sprawie budowy zbiorników, 
znamy stanowisko Wspólnoty Gruntowej Suchowoli o nieodpłatnym przekazaniu 
zbiornika wodnego gminie. Należałoby poznać stanowisko mieszkańców Jacni oraz 
stanowisko właścicieli gruntów. 
Zabierając głos radny Ryszard Krawczyk - poparł stanowisko w sprawie budowy 
zbiorników wodnych. 
Zabierając głos Wójt prosił o zajęcie stanowiska przez Radę Gminy. 

Przewodniczący zarządził głosowanie, zapytał kto jest za tym aby Wójt przygotowywał 
się do budowy zbiorników wodnych? 
Za głosowało 11, przeciw wstrzymało się 2. 

Pan Piotr Nogas przedstawił pisma: 

* pismo /odpowiedź/ Roztoczańskiego Parku Narodowego w Zwierzyńcu na pismo 
Urzędu Gminy dotyczące utworzenia rezerwatu biosfery. 
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* pismo Okręgowej Stacji Chemiczno - Rolniczej w Lublinie w sprawie badań pH gleb 
objętych specjalną strefą płatności. 

Przewodniczący zarządził głosowanie, zapytał kto jest za tym aby wybudować punkt 
czerpalny /hydrant/ na boisku sportowym w Suchowoli? 
Za głosowało 5, przeciw 1, wstrzymało się 4. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie prośbę pani Małgorzaty Piszczek z dnia 07.07. 
2014r. o sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy położonej w obrębie Bondyrz 
oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1649/2 o pow. 0.30 ha. 

Za wyrażeniem zgody na sprzedaż działki w drodze przetargowej głosowało 13. 
Przewodniczący stwierdził, że wniosek został przyjęty. 

Ad. 13. Pan Janusz Kowalczuk - Przewodniczący Rady Gminy Adamów zamknął obrady XLII 
sesji VI kadencji Rady Gminy Adamów. 

Protokółował 

Jan Cios 
/ 
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