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

odbytej w dniu 18 września 2014 r. 

XLIII sesję VI kadencji Rady Gminy Adamów odbyto w sali narad Urzędu Gminy Adamów. 
Sesję rozpoczęto o godz. 800, a zakończono o godz. 1020. 
Janusz Kowalczuk - przewodniczący obrad. 
Jan Cios - protokolant. 

Radni obecni: 

1. Pan Janusz Galant 8. 
2. Pan Jan Henryk Kawałko 9. 
3. Pan Janusz Kowalczuk 10. 
4. Pan Jerzy Stanisław Koza 11. 
5. Pan Ryszard Krawczyk 12. 
6. Pan Tomasz Marek Michałuszko 13. 
7. Pan Bogdan Józef Nowaczyk 14. 

Lista obecności (Zał. Prot. Nr 1). 
Radny nieobecny: 

1. Pan Piotr Czarnecki 

Oprócz radnych w sesji udział wzięli: 

1. Pan Dariusz Szykuła -Wójt 
2. Pan Piotr Szmidt - Sekretarz Gminy 
n J. 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. Pan Tomasz Kania - Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Jacni 
8. Pani Dnuta Jaworska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Adamowie 
6. Pan Zbigniew Słota - Wiceprezes Polskiego Związku Wędkarskiego „Jacynka' 
8. Pracownicy Urzędu Gminy 
9. Sołtysi. 
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 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 

Pan Dariusz Jacek Radliński 
Pan Witold Romaszko 
Pani Bożena Ela Skiba 
Pan Czesław Marian Skrzyński 
Pan Dariusz Kazimierz Sołtys 
Pan Jan Krzysztof Teterycz 
Pan Piotr Zawiślak. 
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8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2014 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

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 udzielenie bonifikaty panu Janowi 
Droździel zam. Krasnobród od opaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności nieruchomości 

- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

11. Rozpatrzenie wniosków 
- dyskusja 

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

Przebieg sesji: 

Ad.l. Otwarcia XLIII 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? 

W sprawie porządku obrad nikt nie zabierał głosu. 

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 13, przeciw-, wstrzymało się -. 
Przewodniczący stwierdził, że rada gminy przyjęła porządek obrad XLIII 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 25 lipca 2014 r. 
przyjmujemy przez odczytanie, czy bez odczytania? 

„za" przyjęciem protokółu bez odczytania głosowało 14. 
Przewodniczący stwierdził, że protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy Adamów został 
przyjęty bez odczytania. 

Ad.4. Interpelacje i zapytania. 

Zabierając głos radny Jan Kawałko - podziękował pani Dyrektor Zespołu Szkół w 
Suchowoli za odnowienie pomnika w Rachodoszczach, prosił o wyrównanie terenu przed 
remizą OSP. 



Zabierając głos radny Piotr Zawiślak - prosił o naprawę drogi do Objawienia. 

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

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

Ad.7. Pani Skarbnik zapytała, czy są pytania do projektu uchwały?. Zapytań nie zgłoszono. 
Przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 6) 

Ad.8. Pani Skarbnik zapytała, czy są pytania do projektu uchwały?. Zapytań nie zgłoszono. 
Przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 7) 

Ad.9. Pani Danuta Pliżga omówiła i przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 8) 

Ad. 10. Pan Tomasz Michałuszko wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał pismo Jana 
Droździel o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego działki nr 601/20 w 
Adamowie w prawo własności oraz o udzielnie przy zakupie bonifikaty w wysokości 
50%. 
Zabierając głos Wójt przypominał, że dotychczas wszystkim zainteresowanym 
przekształceniem działek udzielano 50% bonifikaty, zaproponował, aby i w tym 
przypadku udzielić 50% bonifikaty. 

Pani Danuta Pliżga przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 9) 

Pan Tomasz Michałuszko wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał pismo Elżbiety i 
Dariusza Kiryluk zam. Zamość o sprzedaż działek stanowiącej własność Gminy 
położonej w obrębie Szewnia Dolna oznaczonej w ewidencji gruntów numerami 25018 
o pow. 0.0359 ha oraz 250/9 o pow. 0.0040ha. 

Pan Wójt poinformował, że na jednej z wymienionych działek stoi przystanek 
autobusowy, zwrócił się do radnego i sołtysa z Szewni Dolnej o wyrażenie stanowiska w 
sprawie sprzedaży gruntu pod przystankiem, czy należy ten grunt wyłączyć ze sprzedaży. 
Radny oraz sołtys wyrazili stanowisko pozostawienia przystanku i wyłączenie gruntu ze 
sprzedaży. 
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Przewodniczący zarządził głosowanie, zapytał kto jest za tym aby wyłączyć ze sprzedaż 
gruntu znajdujący się pod przystankiem? Za głosowało 14, przeciw -, wstrzymało się -. 

Pan Tomasz Michałuszko wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał; 

* prośbę pana Adama Kozyry zam. Adamów w sprawie kupna działek stanowiących 
własność Gminy położonych w obrębie Adamów oznaczonych w ewidencji gruntów nr 
529/2 i 525 o pow. 0.27ha i 0.004ha. 

Pani Danuta Pliżga udzieliła wyjaśnienia. 

Przewodniczący zarządził głosowanie, zapytał kto jest za sprzedażą działek zgodnie z 
wnioskiem. 
Za wyrażeniem zgody na sprzedaż głosowało 14. 

* pismo Dziennik Wschodniego informujące o o organizacji plebiscytu ROLNIK ROKU. 

* wniosek mieszkańców wsi Czarno woda 1 o naprawę drogi dojazdowej przez wieś 
Czarnowoda. 

Zabierając głos Wójt przypomniał, iż na poprzednich sesjach omawiano pisma 
mieszkańców, którzy nie chcą budowy dróg oraz pismo mieszkańców którzy chcą 
budowy i remontu dróg. Zwrócił się do rady o zajęcie stanowiska w sprawie dróg w 
Czarno wodzie. 

Zabierając głos radna Bożena Skiba, mówiła, że ci co nie chcą budowy dróg maja działki 
rekreacyjne. Natomiast mieszkańcy chcą budowy i remontu dróg. 

Przewodniczący zarządził głosowanie, zapytał kto jest za tym aby realizować asfalt w 
Czarno wodzie. Za głosowało 14, przeciw-, wstrzymało się. 

* pismo Komendy Miejskiej Policji w Zamościu w sprawie zabezpieczenia w budżecie 
gminy na 2015 rok środków finansowych w wysokości 18.000,00 zł. na dofinansowanie 
zakupu samochodu osobowego oznaczonego dla potrzeb Posterunku Policji w 
Krasnobrodzie. 

Zabierając głos Wójt wyjaśnił, że planujemy zabezpieczenie w projekcie budżetu gminy 
na 2015r. środków w wysokości 118.000,00 dla Policji. Podkreślił, że tabor Policji nie 
jest zły, mamy natomiast problem z samochodem osobowym Gminy, który jest już stary, 
wyeksploatowany, stale naprawiany, a wykorzystywany jest miedzy innymi do 
wyjazdów do Lublina, Poznania. Musimy brać pod uwagę bezpieczeństwo naszych 
pracowników, dlatego też należy zabezpieczyć środki w budżecie na zakup nowego 
samochodu. 

Zabierając głos Przewodniczący rady proponował, aby w pierwszej kolejności 
zabezpieczyć środki na zakup samochodu dla urzędu. 

Przewodniczący zarządził głosowanie, zapytał kto jest za tym aby zabezpieczyć środki 
dla Policji. Za głosowało 8, przeciw 3, wstrzymało się 2. 
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* Postanowienie o umorzeniu śledztwa Jarosława Rosołek- prokuratora Prokuratury 
Rejonowej w Zamościu z dnia 27 sierpnia 2014r. 1 Ds.204/14/Spc. 
(Zał. Prot. Nr 10) 

* Postanowienie Prokuratury Rejonowej w Zamościu z dnia 5 września 2014r. 
1 Ds. 204 /14/ Spc o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej. 
(Zał. Prot. Nr 11) 

* Postanowienie o umorzeniu śledztwa Małgorzaty Fudali - Piechnik - prokuratora 
Prokuratury Rejonowej w Zamościu z dnia 29 sierpnia 2014r. Sygn. akt.l Ds. 
195/14/Spc 

(Zał. Prot. Nr 12) 

Zabierając głos Wójt - odniósł się do artykułów zamieszczonych w prasie oraz do ustaleń 
prokuratorskich, przedstawił poniesione konsekwencje i skutki składanych skarg. 
Poinformował, że postanowienia zostaną zamieszczone na stronie BIP. Zwrócił się do 
radnych o poinformowanie o umorzeniu śledztw na zebraniach mieszkańców. 

Zabierając głos radny Piotr Zawiślak - poinformował, że jako radni odwołamy się do 
wyższej instancji. 
W dyskusji głos zabierali - Wójt, Jan Teterycz, Radca Prawny, Janusz Kowalczuk, 
Skarbnik Gminy, Jolanta Sprawka, Ryszard Krawczyk, Piotr Zawiślak, 

Radny Witold Romaszko - odczytał postanowienie prokuratora o umorzeniu śledztwa. 

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

Dla radnego Jana Kawałko - obecnie nie ma drobnego kamienia. 

Dla radnego Piotra Zawiślaka - koparka pracowała, co mogła to zrobiła, obecnie nie ma 
na stanie drobnego kamienia.. 

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