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

odbytej w dniu 16 maja 2014 r. 

XL sesję VI kadencji Rady Gminy Adamów odbyto w sali narad Urzędu Gminy Adamów. 
Sesję rozpoczęto o godz. 900, a zakończono o godz. 1320. 
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 Jan Krzysztof Teterycz. 
7. Pan Tomasz Marek Michałuszko 

Lista obecności (Zał. Prot. Nr 1). 

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

Radny nieobecny: 

Oprócz radnych w sesji udział wzięli: 

1. Pan Dariusz Szykuła 
2. Pan Piotr Szmidt 
3. Pani Ewelina Droździel - Szykuła 
4. Pan Marek Barcicki 
5. Pani Maria Sak 
7. Pan Tomasz Kania 
8. Pani Danuta Jaworska 
9. Pan Zbigniew Bronowicki 
10. Pan Dariusz Bojar 
11 .Pan Adam Kowal 
12. Pan Zbigniew Słota 
13. Pracownicy Urzędu Gminy 
14. Sołtysi. 

-Wójt 
- Sekretarz Gminy 
- Skarbnik Gminy 
- Radca prawny 
- Dyrektor Zespołu Szkół w Suchowoli 
- Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Jacni 
- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
- Architekt 
- Nekon Sp.z o.o w Jacni 
- Kierownik Posterunku Policji w Krasnobrodzie 
- Wiceprezes Polskiego Związku Wędkarskiego „Jacynka" 

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 
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7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Adamów 

- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem Wójta Gminy Adamów z wykonania budżetu za 2013 rok 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Adamów absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu za 2013 rok 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

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

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2014 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Centrum 
Integracji Społecznej z siedzibą w Jacni z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych 
do budżetu gminy Adamów 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem Gminy Adamów na lata 2014-2019, 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym 
nieruchomości stanowiących własność Gminy 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Adamów w 2014 r. 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

16. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

17. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamowie za 2013r. 
- dyskusja 

18. Ocena zasobów pomocy społecznej 
- dyskusja 
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19. Rozpatrzenie wniosków 
- dyskusja 

20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania 

21. Zamknięcie obrad sesji. 

Przebieg sesji: 

Ad.l. Otwarcia XL 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 zmianę proponowanego porządku obrad polegająca na tym, aby 
w punkcie 7 rozpatrzyć temat „Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów" z uwagi na 
przybycie na sesję pana Architekta. 
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 uchwaliła porządek obrad XL 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 14 marca 2014 r. 
przyjmujemy przez odczytanie, czy bez odczytania? 
„za" przyjęciem protokółu bez odczytania głosowało 13. 

Przewodniczący stwierdził, że protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy Adamów z dnia 
14 marca 2014 r. został przyjęty bez odczytania. 

Ad.4. Interpelacje i zapytania. 

Zabierając głos radny Jan Kawałko - prosił o naprawę drogi asfaltowej Rachodoszcze -
Feliksówka oraz o odnowienie przystanków (uzupełnienie ubytków tynku). 

Pan Tomasz Michałuszko wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał; 

* prośbę pana Józefa Kłyż z dnia 30.04. 2014r. o kupno działki położonej w obrębie 
Suchowola oznaczonej numerem 1833/2. 
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* prośbę pana Wiesława Florek z dnia 26 marca 2014r. o kupno działki położonej w 
obrębie Bliżów oznaczonej numerem 60/1 o pow. 0.22 ha. 

* prośbę pani Grażyny Teterycz z dnia 15.04.2014r. w sprawie wynajęcia mieszkania 
w byłym budynku szkoły w Bliżowie, 

* pismo Prezesa RIO z dnia 15 maja 2014r. RIO-II-600/57/2013 - odpowiedź na pismo 
Wójta Gminy Adamów nr FK 3123.8.2014 z dnia 14 maja 2014r. 

Pan Janusz Kowalczuk przewodniczący Rady Gminy odczytał; 

* pismo Starosty Zamojskiego z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie wyrażenia opinii 
dotyczącej podziału powiatu zamojskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i 
numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 

* pismo Komendy Miejskiej Policji w Zamościu z dnia 15.04.2014r. w sprawie 
partycypacji w kosztach zakupu psów oraz bieżącej modernizacji kojców. 

* pismo Czesława Komisarczuka i pozostałych spadkobierców o ustanowienie 
służebności drogi oraz pokrycia kosztów. 

* notatkę członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Adamów z dnia 10 kwietnia 2014r. 
dotyczącą artykułu, który opublikowany został w Tygodniku Zamojskim dotyczący 
wypowiedzi pana Jana Kawałko - członka Komisji Rewizyjnej 

Pan Dariusz Bojar Nekon Sp. z o. o. w Jacni oczytał Oświadczenie dotyczące ukazania się 
w Tygodniku Zamojskim w dniu 09.04.2014 roku artykułu „Interesy Wójta (2)" radni Jan 
Kawałko, Jan Teterycz i Piotr Czarnecki przyczynili się do rozpowszechniania informacji 
niesprawdzonych, nieprawdziwych i szkodliwych dla mnie i firmy którą zarządzam. 
(Zał. Prot. Nr 4) 

Zabierając głos radny Jan Teterycz zapytał pan Bojara czy prowadzi działalność trzy 
miesiące i czy w okresie letnim odbywają się różne imprezy na stoku i czy z tego tytułu 
otrzymuje korzyści? 
Pan Dariusz Bojar - pytanie proste ale nie prawdziwe, od 2 lat prowadzę działalność 
całoroczną i płacę podatki. 
Zabierając głos Wójt mówił między innymi, że może tylko ubolewać za to, że 
rozliczamy przedsiębiorcę. Trudno powiedzieć jak to powinno wyglądać, wszystkie nasze 
decyzje wydane na podstawie zaleceń RIO zostały uchylone przez Samorządowe 
Kolegium Odwoławcze. Na dzień dzisiejszy trudno powiedzieć czy było robione źle 
z tego co wskazuje RIO w odczytanym dzisiaj piśmie , że grunty zajęte pod działalność 

sezonowo powinny być opodatkowane podatkiem od działalności sezonowo. 
W imieniu rady przeprosił Prezesa Nekon Sp. z o. o za to co się stało, bo po przeczytaniu 
artykułu zrobiono z prezesa oszusta podatkowego, a z Wójta przestępcę. Osoby, które 
podpisały się pod artykułem zapewne poniosą odpowiedzialność. Trzeba trochę czasu na 
wyjaśnienie tematu. 
Pan Dariusz Bojar - przedstawił nieprawidłowości i niedoskonałości w przepisach prawa, 
w tym w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. 

Ad.5. Pan Wójt - złożył informację o działaniach Wójta podejmowanych od ostatniej sesji. 
(Zał. Prot. Nr 5) 
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Ad.6. Pan Wójt - złożył sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na 
poprzedniej sesji. 
(Zał. Prot. Nr 6) 

Ad.7. Pan Zbigniew Bronowicki omówił projekt uchwały. 

W dyskusji głos zabierali; 

Radny Jan Teterycz - w swojej wypowiedzi nawiązał do wcześniej już zgłaszanych na 
sesji białych plam na planie zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów. 

Pan Wójt wyjaśnił, że jeżeli rada przeznaczy w budżecie 30 tys. zł. na zmianę planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy, zlecone zostanie wykonanie zmian planu. 
Obecnie jest około 100 wniosków oczekujących na zmianę planu. 
Radny Jan Teterycz mówił, że wskazywał aby wziąć pieniącego z tamtego roku. 

Pan architekt przedstawił projekt uchwały. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 13, przeciw -, wstrzymało się 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 7) 

Zabierając głos pan Adam Kowal Kierownik Posterunku Policji w Krasnobrodzie 
przedstawił uzasadnienie do pisma w sprawie zakupu psa, poruszył sprawę 
bezpieczeństwa na drogach oraz dofinansowania do Izby Wytrzeźwień. 
W dyskusji głos zabierali; Jan Teterycz, Bożena Skiba, Skarbnik Gminy, Radca Prawny, 
Jan Kawałko. 

Ad.8. Pani Skarbnik przypomniała, że radni sprawozdania otrzymali w ustawowym terminie. 

Zabierając głos radny Jan Teterycz mówił, że jest zdziwiony dużą nadwyżką budżetową 
za ubiegły rok. 
Pani Skarbnik - wyjaśniła, że powstała nadwyżka budżetowa, wynikła z tego, że nie 
wszystkie inwestycje zostały wykonane. W momencie planowania budżetu w m-cu 
październiku nie wiedzieliśmy jak zamknie się budżet. Po złożeniu sprawozdań i 
sporządzeniu bilansu za zgodą rady nadwyżka wprowadzana jest do budżetu. 
Tak jak zaplanowano przy projekcie budżetu na 2014r. zaplanowano zaciągnięcie kredytu 
w wysokości 4 min. zł., informowano radę, że tego kredytu nie będziemy zaciągać, 
ponieważ spodziewaliśmy się nadwyżki. Nadwyżka będzie wydatkowana w tym roku. 
W dyskusji w sprawie nadwyżki i kredytu głos zabierali; Jan Teterycz, Wójt, Radca 
Prawny. 

Pani Skarbnik odczytała Uchwałę Nr RIO-Z-I/14/2014 Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 1 kwietnia 2014 roku w sprawie 
pozytywnego zaopiniowania przedłożonego przez Wójta Gminy Adamów rocznego 
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013r wraz z informacją o stanie mienia 
gminy sporządzoną wg stanu na dzień 31 grudnia 2013r. 

Pani Bożena Skiba przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Rady Gminy odczytała Protokół 
nr 19/2014 Komisji Rewizyjnej z dnia 30 kwietnia 2014r. oraz Uchwałę Nr 19/5/2014 
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Adamów z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie 



zaopiniowania wykonania budżetu gminy oraz wniosku o udzielenie Wójtowi Gminy 
absolutorium za 2013 rok. 

Pan Tomasz Michałuszko - odczytał protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, 
Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego na którym komisja wyraziła 
pozytywną opinię do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok w zakresie 
działania komisji. 

Pan Janusz Galant odczytał protokół z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, 
Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska na którym komisja wyraziła 
pozytywną opinię do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok. 

Pani Ewelina Droździel - Szykuła - przedstawiła projekt uchwały, 
za przyjęciem uchwały głosowało 13 , przeciw-, wstrzymało się -. 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 8 ). 

Ad.9. Pan Janusz Kowalczuk przewodniczący Rady Gminy - odczytał Uchwałę Nr RIO —Z-
0035-I-/14/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 
7 maja 2013 roku w sprawie zaopiniowania wniosku absolutoryjnego. 

Pani Bożena Skiba - przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Rady Gminy przedstawiła 
Uchwałę Nr 19/5/2014 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Adamów z dnia 30 kwietnia 
2014 roku w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu gminy oraz wniosku o udzielenie 
Wójtowi Gminy absolutorium za 2013 rok w pkt 8 porządku obrad. 

W głosu zabierali. 

Zabierając głos radny Jan Kawałko - wyraził swoje stanowisko, że będzie przeciwko 
udzieleniu absolutoriom. Odniósł się do wystąpienie pan Bojara mówiąc, aby RIO zajęło 
jednoznaczne stanowisko w sprawie płacenia lub niepłacenia podatku. 
Zabierając głos radca wyjaśnił, że zrobiliśmy dokładnie tak jak zalecono w protokóle 
RIO. Okazuje się, że pan Bojar dobrze płacił. 
Zabierając głos radny Jan Teterycz - mówił, że SKO wydało opinię do ponownego 
rozpatrzenia. 
Zabierając głos radca wyjaśnił, że SKO wskazało co mamy zrobić, zrobiliśmy jak zaleciło 
RIO, a SKO napisało, że wszystko źle. 
W dyskusji głos nad naliczeniem podatku oraz artykułem opublikowanym w Tygodniku 
Zamojski głos zabierali; Wójt, Jan Kawałko, Jan Teterycz, Radca Prawny, Skarbnik 
Gminy. 
Zabierając głos radny Ryszard Krawczyk - mówił, że ci panowie co tak piszą pięknie, 
szabelkami machają, naszą gminę ośmieszają, proponował przewodniczącemu aby tymi 
panami się zająć. 
Radni Jan Kawałko i Jan Teterycz prosili aby tę wypowiedź pana Krawczyka ująć do 
protokółu. 
Radny Jan Teterycz - prosił o ujęcie w protokóle jego wypowiedzi „że pan Krawczyk tak 
zawzięcie broni pana Bojara, pan Krawczyk bierze emeryturę i pracuje na czarno u pana 
Bojara" 

Zabierając głos radny Piotr Czarnecki oświadczył, że nigdy nie znał, a bardzo chętnie 
spotkałby się z panią Hareta, redaktorką która napisała ten artykuł. 



Zabierając głos Radny Jan Teterycz - wyraził stanowisko przeciwko udzieleniu 
absolutorium. 
Pani Ewelina Droździel - Szykuła - przedstawiła projekt uchwały, 
za przyjęciem uchwały głosowało 10 , przeciw 3, wstrzymało się -. 

Przewodniczący stwierdził, że na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 13 radnych, za 
przyjęciem uchwały głosowało 10, przeciw 3, wstrzymało się-. 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 9 ). 

Ad. 10. Zabierając głos radny Jan Kawałko - pytał, czy Wójt podejmie współpracę z Gminą 
Łabunie w zakresie modernizacji wodociągu. 
Zabierając głos Wójt - wyjaśnił, że podejmie współpracę, jak rada powierzy, że Wójt ma 
to zrobić, przypomniał, że prosił komisje o wyrażenie stanowiska w tej sprawie, do 
chwili obecnej komisje nie zajęły stanowiska. 
Zabierając głos Ryszard Krawczyk przypomniał, że są wioski, które nie mają 
wodociągów. 
Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosował 11, przeciw 2, wstrzymało się-. 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 10) 

Ad.l 1. Pani Skarbnik omawiając projekt uchwały zwróciła się do rady o uchwalenie dodatkowy 
zmian w projekcie dotyczących modernizacji i doposażenie placu zabaw przy szkołach, 
przedstawiła projekt uchwały 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 11) 
Przewodniczący obrad ogłosił 10 minutową przerwę w obradach. 
(Po przerwie) 

Ad. 12. Pani Skarbnik omówiła i przedstawiła projekt uchwały. 
Zabierając głos radny Jan Teterycz - pytał, czy ta uchwała ma związek z podjętą 
wcześniej uchwałą. 
Pani Skarbnik wyjaśniła, że nie ma związku. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 13. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 12) 

Ad. 13. Pani Danuta Pliżga i pan radca omówili projekt uchwały. Pani Danuta Pliżga 
przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 13) 

Ad. 14. Pani Danuta Pliżga przedstawiła wniosek z dnia 14.03.2014r. Pana Czesława 
Komisarczuka i pozostałych spadkobierców o ustanowienie służebności drogi oraz 
częściowe pokrycie kosztów z tym związanych. 
W dyskusji głos zabierali; Wójt, Jan Teterycz, Radca Prawny, Danuta Pliżga, Maria Sak, 
Piotr Czarnecki. 

7 



Przewodniczący poddał pod głosowanie wypracowany w dyskusji wniosek; zapytał kto 
jest za pokryciem z budżetu gminy kosztów za wpis do księgi wieczystej gminy, 
natomiast pozostałe koszty pokryje pan Komisarczuk. 
Za przyjęciem wniosku głosowało 13. 

Pani Danuta Pliżga przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 14) 

Ad. 15. Pan Piotr Nogas omówił oraz przedstawił projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 15). 

Ad. 16. Pani Aldona Stroczyńska i pan radca omówili projekt uchwały. Pani Aldona Stroczyńska 
przedstawiła projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 12. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 16) 

Ad. 17. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamowie za 
2013 r. radni otrzymali wraz z materiałami na sesję - odstąpiono od czytania 
sprawozdania. 
„za" przyjęciem sprawozdania głosowało 12. 
Przewodniczący stwierdził, że sprawozdanie zostało przyjęte. 
(Zał. Prot. Nr 17) 

Ad. 18. Pani Danuta Jaworska mówiła Ocenę zasobów pomocy społecznej, 
„za" przyjęciem oceny głosowało 12. 
Przewodniczący stwierdził, że ocena zostało przyjęta. 
(Zał. Prot. Nr 18) 

Ad. 19. Pani Danuta Pliżga przedstawiła i omówiła prośbę pana Józefa Kłyż z dnia 30.04. 
2014r. o kupno działki położonej w obrębie Suchowola oznaczonej numerem 1833/2. 
Za wyrażeniem zgody na sprzedaż działki w drodze przetargowej głosowało 14. 

Pani Danuta Pliżga przedstawiła i omówiła prośbę pana Wiesława Florek z dnia 26 
marca 2014r. o kupno działki położonej w obrębie Bliżów oznaczonej numerem 60/1 o 
pow. 0.22 ha. 
Za wyrażeniem zgody na sprzedaż działki w drodze przetargowej głosowało 14. 

Pani Danuta Pliżga przedstawiła i omówiła wniosek pani Grażyny Teterycz z dnia 
15.04.2014r. w sprawie wynajęcia mieszkania w byłym budynku szkoły w Bliżowie. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wypracowany w dyskusji wniosek; zapytał kto 
jest za tym, aby Wójt na zebraniu wiejskim zasięgnął opinii mieszkańców Bliżowa, 
następnie przedstawi ją na sesji, a rada wówczas wróci do tematu. 
Za przyjęciem wniosku głosowało 13. 
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Pan Wójt udzielił odpowiedzi na zgłoszoną interpelacje przez radnego Jana Kawałko -
będą warunki i możliwości pozyskania asfaltudroga będzie remontowana. Naprawiane 
będą również przystanki. 

Pan Wójt odniósł się do artykułu zamieszczonego w Tygodniku Zamojskim; 
- Odczytał ze sprawozdanie finansowego za 2013r., informację na temat wysokości 

podatków od osób fizycznych i prawnych oraz innych osób nie mających osobowości 
prawnej. 

- Przedstawił wykaz osób prawnych i fizycznych oraz nie posiadających osobowości 
prawnej. 

- Przedstawił obszerne wyjaśnienie na temat stosowania ulg w podatku oraz wpisywania 
gminy na hipoteki dłużników. 

- Odczytał protokóły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na których 
omawiano zobowiązania finansowe, 

- Odczytał protokóły z posiedzeń Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw 
Gospodarczych i Ochrony Środowiska na których omawiano zobowiązania finansowe, 

- Protokóły z sesji sołtysów na których omawiano temat zobowiązań podatkowych, 
- Protokóły z sesji Rady Gminy na których omawiano temat zobowiązań podatkowych. 
Przedstawił dwie wykładnie prawne z których wynika, że Wójt nie może podać do 
publicznej wiadomości oraz radnym, imiennej informacji o dłużnikach finansowych oraz 
o wysokości płaconych zobowiązań przez podatników. 
Poinformował, że w związku z pomówieniami zamieszczonymi w Tygodniku Zamojskim 
sprawę skieruje do sądu. 

W dyskusji głos zabierali; Jan Kawałko, Radca Prawny, Jan Teterycz, Piotr Czarnecki, 
Bożena Skiba. 
W związku z zaistniałą sytuacją Wójt -zapytał radę o miejsce organizacji Nocy 
Świętojańskiej w 2014r. 

Pani Bożena Skiba odczytała notatkę z dnia 10 kwietnia 2014r. dotyczącą artykułu, który 
opublikowany został w Tygodniku Zamojskim dotyczący wypowiedzi pana Jana Kawałko 
- członka Komisji Rewizyjnej. 
Przewodniczący zapytał „Kto jest za tym aby Przewodniczący Rady Gminy zajął się 
notatką członków Komisji Rewizyjnej". 
Za głosowało 10, przeciw 2, wstrzymało się 1. 

Zabierając głos Zbigniew Słota - poinformował, że w dzień Nocy Świętojańskiej jest 
organizowany spływ kajakowy. Ponownie zwrócił się o podjęcie działań zmierzających do 
zagospodarowania gruntów pod budowę zbiorników wodnych tj. na Bródkach, Suchowoli 
Kąt i w samej Suchowoli. Prosił o uwzględnianie w planach rozbudowy zbiorników 
wytyczenie wokół zbiorników drogi dla kładów. 

Rozpatrzenie prośby Komendy Miejskiej Policji w Zamościu z dnia 15.04.2014r. w 
sprawie partycypacji w kosztach zakupu psów oraz bieżącej modernizacji kojców. 
Radny Jan Teterycz zgłosił wniosek o przyznanie 6 tys. zł. 
Za wnioskiem głosowało 3, przeciw 8, wstrzymało się w 2 . 
Radny Ryszard Krawczyk zgłosił wniosek o przyznanie 1 tys. zł. 
Za wnioskiem głosowało 10, przeciw 2, wstrzymało się 1. 
Wójt przedstawił wstępny kosztorys adaptacji budynku byłej szkoły w Bondyrzu na 
potrzeby Centrum Integracji Społecznej. 
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Zabierając głos pani Maria Sak - podziękowała panu Zbigniewowi Słocie za 
przedstawienie wizji rozwoju gminy. Nawiązała do artykułu, który został zamieszczony w 
Tygodniku Zamojskim, a który swoją treścią wyrządził tyle zła Wójtowi Gminy, który 
pracując przez 12 lat na stanowisku Wójta między innymi wykonał tyle wielkich 
inwestycji, zmienił na pozytywny wizerunek gminy, przyczynił się do rozwoju gminy. 
Zabierając głos radny Jan Teterycz - mówił między innymi, że mieszkańcom gminy nie 
robi się dróg, karetki nie mogą dojechać. 

Ad.20. Pan Janusz Kowalczuk - Przewodniczący Rady Gminy Adamów zamknął obrady XL 
sesji VI kadencji Rady Gminy Adamów. 

Protokołdwał 

JańCios 
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