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

odbytej w dniu 31 października 2014 r. 

XLIV 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 
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 

Lista obecności (Zał. Prot. Nr 1). 

1. Pan Piotr Czarnecki 

Oprócz radnych w sesii 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. Pan Tomasz Kania - Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Jacni 
8. Pani Dnuta Jaworska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Adamowie 
6. Pan Zbigniew Słota - Sekretarz 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 

8. Pan Dariusz Jacek Radliński 
9. Pan Witold Romaszko 

10. Pani Bożena Ela Skiba 
11. Pan Czesław Marian Skrzyński 
12. Pan Dariusz Kazimierz Sołtys 
13. Pan Jan Krzysztof Teterycz 
14. Pan Piotr Zawiślak. 

Radny nieobecny: 
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8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2014 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłat z tytułu 
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz ich 
stawek procentowych 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 
odprowadzenie ścieków 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia 
podatku rolnego na 2015 rok. 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

12. Podjęcie uchwały w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia 
podatku leśnego na 2015rok 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, 
wysokości stawek opłaty targowej i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

14. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób 
fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia 
za inkaso 
- dyskuslja 
- podjęcie uchwały 

15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
obowiąziijących na terenie Gminy Adamów 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w 
zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

17. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego na terenie Gminy 
Adamów 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 
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18. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości 
obowiązujących na terenie Gminy Adamów 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

19. Podjecie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków 
transportowych 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Adamów z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2015 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

21. Informacje dotyczące terminu i sposobu złożenia oświadczeń majątkowych 
- dyskusja 

22. Zapoznanie ze skargą 
- dyskusja 

23. Rozpatrzenie wniosków 
- dyskusja 

24. Informacja Wójta o działalności Rady Gminy i Wójta w okresie kadencji 2010-2014 
- dyskusja 

25. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania 
26. Zamknięcie obrad sesji. 

Przebieg sesji: 

Ad.l. Otwarcia XLIV 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 
określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych " /jako punkt 
19 porządku obrad/ poinformował, że projekt uchwały radni otrzymali wraz z zawiadomieniem. 

Za przyjęciem wniosku głosowało 14, przeciw wstrzymało się -. 
Przewodniczący stwierdził, że wniosek został przyjęty. 

Przewodniczący rady poddał pod głosowanie zmieniony porządek dzienny obrad sesji. 
Za przyjęciem porządku obrad głosowało 14, przeciw-, wstrzymało się -. 
Przewodniczący stwierdził, że rada gminy przyjęła porządek obrad XLIV sesji VI 
kadencji. 
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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 18 września 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 Teterycz- prosił o remont drogi do Dębowicy, polegający na 
wzmocnieniu wstawionych betonów. 

Zabierając głos radny Piotr Zawiślak - zapytał o odpowiedź na pismo w sprawie 
udostępnienia dokumentów. 

Zabierając głos radny Czesław Skrzyński - prosił o odwodnienie wybudowanej drogi, 
ponieważ woda opadowa zalewa budynki mieszkańcom oraz o naprawę mostku 
zawalonego przez firmę budująca drogę. 

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 omawiając projekt uchwały prosiła o wprowadzenie dodatkowych zmian 
dotyczących GOPS oraz CIS oraz wprowadzenie nowych zmian polegających na 
dofinansowaniu do zakupu samochodu lekkiego dla OSP. 
Wójt wyjaśnił, że istnieje możliwość zakupu samochodu lekkiego dla OSP za około 150 
tys. zł. 
Pani Skarbnik wyjaśniła, że wygospodarowano środki z bieżących wydatków. 

Przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 6) 

Ad.8. Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 7) 

Ad.9. Pani Danuta Pliżga i pan radca prawny omówili projekt uchwały. 
Pani Danuta Pliżga przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 8) 
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Ad. 10. Pani Aldona Stroczyńska - omówiła i przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 9) 

Ad. 11. Zabierając głos pani Agata Malicka udzieliła wyjaśnienia do projektu uchwały, 
poinformował, że organ podatkowy proponuje, obniżenie średniej ceny skupu żyta 
ustaloną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 
2014r. z kwoty 61,37 zł za 1 dt do kwoty 37.00 zł za ldt, mająca zastosowanie przy 
obliczeniu podatku rolnego na 2015 rok na obszarze gminy. 
Zabierając głos radny Piotr Zawiślak - mówił, że stawka jest za wysoka. 
Wójt wyjaśnił, że wysokość 1 dt ustalona przez GUS jest dużo większa niż proponowana 
przez Wójta. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Wójta w sprawie obniżenia ceny skupu 
żyta do kwoty 37.00 zł za 1 dt. 
Za przyjęciem wniosku głosował 10, przeciw 4, wstrzymało się -. 

Pani Agata Malicka przedstawiła projekt uchwały, 
„za" przyjęciem uchwały głosowało 10, przeciw 4. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 10) 

Ad. 12. Pani Agata Malicka - poinformowała, że organ podatkowy proponuje utrzymanie 
obowiązującej uchwały w brzmieniu obowiązującym. 
Przewodniczący zapytał radnych, „kto jest za utrzymaniem uchwały", 
„za" głosowało 14. 
Przewodniczący stwierdził, że rada nie podjęła uchwały. 

Ad. 13. Pani Agata Malicka - poinformowała, że organ podatkowy proponuje utrzymanie 
obowiązującej uchwały w brzmieniu obowiązującym. 
Przewodniczący zapytał radnych, „kto jest za utrzymaniem uchwały", 
„za" głosowało 14. 
Przewodniczący stwierdził, że rada nie podjęła uchwały. 

Ad. 14. Pani Agata Malicka - poinformowała, że organ podatkowy proponuje utrzymanie 
obowiązującej uchwały w brzmieniu obowiązującym . 
Przewodniczący zapytał radnych, „kto jest za utrzymaniem uchwały", 
„za" głosowało 14. 
Przewodniczący stwierdził, że rada nie podjęła uchwały. 

Ad. 15. Pani Agata Malicka - poinformowała, że organ podatkowy proponuje utrzymanie 
obowiązującej uchwały w brzmieniu obowiązującym . 
Przewodniczący zapytał radnych, „kto jest za utrzymaniem uchwały", 
„za" głosowało 14. 
Przewodniczący stwierdził, że rada nie podjęła uchwały. 

Ad. 16. Pani Agata Malicka - poinformowała, że organ podatkowy proponuje utrzymanie 
obowiązującej uchwały w brzmieniu obowiązującym . 
Przewodniczący zapytał radnych, „kto jest za utrzymaniem uchwały", 
„za" głosowało 14. 
Przewodniczący stwierdził, że rada nie podjęła uchwały. 
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Ad. 17. Pani Agata Malicka - poinformowała, że organ podatkowy proponuje utrzymanie 
obowiązującej uchwały w brzmieniu obowiązującym . 
Przewodniczący zapytał radnych, „kto jest za utrzymaniem uchwały", 
„za" głosowało 14. 
Przewodniczący stwierdził, że rada nie podjęła uchwały. 

Ad. 18. Pani Agata Malicka - poinformowała, że organ podatkowy proponuje utrzymanie 
obowiązującej uchwały w brzmieniu obowiązującym . 
Przewodniczący zapytał radnych, „kto jest za utrzymaniem uchwały", 
„za" głosowało 14. 
Przewodniczący stwierdził, że rada nie podjęła uchwały. 

Ad. 19. Pani Aldona Stroczyńska - poinformowała, że organ podatkowy proponuje nie 
podejmowanie nowej uchwały. 
Przewodniczący zapytał radnych, „kto jest za nie podejmowaniem uchwały", 
„za" głosowało 14. 
Przewodniczący stwierdził, że rada nie podjęła uchwały. 

Ad.20. Pan Wójt i pani Aneta Zub - omówili i przedstawili projekt uchwały. 

„za" przyjęciem uchwały głosowało 14, przeciw -. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 11) 

Ad.21. Pan Przewodniczący Rady - przedstawił informację oraz pisma dotyczące analizy 
oświadczeń majątkowych: 

• Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z dnia 14.07.2014r. IN V.414.954.2014 

• Urzędu Skarbowego w Zamościu z dnia 22.08.2014r. AP/412-46/14, 

• Przewodniczącego Rady Gminy Adamów z dnia 29.08.2014 r. OR.0043.19.2014, 

• Przewodniczącego Rady Gminy Adamów z dnia 10.10.2014 r. OR.0043.36.2014, 

•Wójta Gminy Adamów z dnia 10.10.2014r. OR.2124.14.2014. 
Ad.22. Pan Tomasz Michałuszko wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał pismo 

Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 października WRE.1411.79.2014.ASe w sprawie 
przesłania skargi pani Iwony Poznańskiej dotyczące działań dyrektora Zespołu Szkół w 
Szewni Górnej. 
Pan radca wyjaśnił, że skargę pani Iwony Poznańskiej rozpatrywał już powołany przez 
Radę Gminy Zespół do zbadania skargi odczytał art. 23 9§ 1 z Ustawy z dnia 14 czerwca 
1960r. Kodeks postępowania administracyjnego. 
Przewodniczący zarządził głosowanie zapytał „ kto jest za podtrzymaniem poprzedniego 
stanowiska zajętego w uchwale Rady Gminy bez powiadamiania skarżącego" 
za głosowało 10, przeciw -, wstrzymało się 4. 
Przewodniczący stwierdził, że pozostawiamy temat. 
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Ad.23. Pan Tomasz Michałuszko wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał; 

* wniosek Dariusza i Elżbiety Kiryluk zam. Zamość w sprawie podania pod głosowanie 
na najbliższej sesji Rady Gminy, kto i w jakiej wysokości ma ponieść koszty wydzielenia 
przystanku z dz.250/8 w Szewni Dolnej. 

Zabierając głos przypomniał, że na poprzedniej sesji powiedział, że możemy sprzedać 
działkę w formie bezprzetargowej na powiększenie gospodarstwa. 
W związku ze złożonym wnioskiem Państwa Kiryluk o poniesienie kosztów wydzielenia 
działki, Wójt wycofał swój wniosek o sprzedaż wyrażający zgodę na sprzedaż działki. 
Podkreślając, że każdy kto, kupuje ponosi koszty. 
Zabierając głos Państwo Kiryluk przedstawili swoje stanowisko, uzasadniające do 
złożonego wniosku. 

* prośbę pana Jan Szykuły zam. Suchowola w sprawie kupna działki położonej w obrębie 
Suchowola o numerze 3138 o pow. 30 ha. 
Za wyrażeniem zgody na sprzedaż działki w drodze przetargowej głosowało 14. 
Przewodniczący stwierdził, że wniosek został przyjęty. 

* 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. 

Pan Radca i pan Jan Teterczy wyrazili stanowisko, aby działek tych nie sprzedawać w 
związku z tym, że są one w trakcie przekształcenia z rolnych na budowlane. 

Przewodniczący zarządził głosowanie, zapytał kto jest za wstrzymaniem sprzedaży 
działek do czasu ich przekształcenia na działki budowlane.. 
Za wstrzymaniem sprzedaży głosowało 12, przeciw -, wstrzymało się 2. 

* pismo - anonim, data wpływu 30 listopada 2014. 

W dyskusji głos zabierali; 
Pan Jan Teterycz - pytał , czy zalega z podatkami?, Najdłużej pracujący pracownik w 
jego firmie, pracuje 19 lat, a drugi 16 lat. Mówił o zadłużeniu gminy. 
Pani Skarbnik wyjaśniła, że na firmy które zalegają z płaceniem podatków pozakładane 
są hipoteki. 
Pan Piotr Zawiślak - powiedział, że zarzuty do jego osoby są kłamstwem i postara się je 
szybko wyjaśnić. 

Ad.24. Wójta dożył informacje o działalności Rady Gminy i Wójta w okresie kadencji 2010-2014. 

Ad.25. Wójt udzielił odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania. 

Dla radnego Jana Teterycza - koparka pracowała na terenie „Dębicy", jeżeli jest to nie 
zrobione, postaramy się naprawić. 

Dla radnego Piotra Zawiślaka - odpowiedź na pismo została wysłana, informacje o które 
radny prosił są zamieszczone na stronie internetowej gminy. 
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Dla radnego Czesława Skrzyńskiego - postaramy się problem z odpływam wody 
rozwiązać. W dniu dzisiejszym naprawiany jest mostek. 

Pan Wójt podziękował wszystkim za 4 letnią współpracę. 

Pan Jan Słota w imieniu Koła Wędkarskiego podziękował Radzie, Wójtowi, 
pracownikom, dyrektorom, kierownikom za współpracę. Poinformował o działaniach 
podejmowanych w zakresie zmierzającym do budowy zbiorników wodnych. 

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

Protokółował 
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