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

odbytej w dniu 27 czerwca 2014 r. 

XLI sesję VI kadencji Rady Gminy Adamów odbyto w sali narad Urzędu Gminy Adamów. 
Sesję rozpoczęto o godz. 800, a zakończono o godz. 905. 
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). 

Radny nieobecny: 

1. Pan Piotr Czarnecki 
2. Pan Dariusz Jacek Radliński 

Oprócz radnych w sesji udział wzięli: 

1. Pan Dariusz Szykuła 
2. Pan Piotr Szmidt 
3. Pani Teresa Kostrubiec 
4. Pan Marek Barcicki 
5. Pan Tomasz Kania 
6. Pani Danuta Jaworska 
7. Pan Zbigniew Słota 
8. Pracownicy Urzędu Gminy 
9. Sołtysi. 

-Wójt 
- Sekretarz Gminy 
- Zastępca Skarbnika Gminy 
- Radca prawny 
- Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Jacni 
- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
- 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 
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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. Rozpatrzenie wniosków 

- dyskusja 

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania 

12. Zamknięcie obrad sesji. 

Przebieg sesji: 

Ad.l. Otwarcia XLI 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 z radnych nikt nie zabierał głosu. 

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 13, przeciw-, wstrzymało się -. 
Przewodniczący stwierdził, że rada gminy przyjęła porządek obrad XLI 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 16 maja 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 
16 maja 2014 r. został przyjęty bez odczytania. 

Ad.4. Interpelacje i zapytania. 

Przewodniczący podziękował za naprawę dróg. 

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 do projekt uchwały. 

Pan Wójt poinformował, że Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw 
Gospodarczych i Ochrony Środowiska na odbytym posiedzeniu, pozytywnie 
zaopiniowała: 
* położenie asfaltu na drodze Bondyrz „Groszek", 
* budowę niewielkiego budynku dla potrzeb miejscowości Boża Wola . 
Pani Zastępca Skarbnika 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) 

Ad. 10. Pan Przewodniczący przedstawił pismo Roztoczańskiego Parku Narodowego z dnia 14 
maja 2014r. OEM-072/15/14aur dotyczące rezerwatu biosfery. 

Pan Tomasz Michałuszko wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał; 

* wniosek mieszkańców i właścicieli nieruchomości w rejonie wsi Czarnowoda w 
sprawie zachowania i ochrony lokalnych wartości przyrodniczych. 

* pismo z dnia 24.06.2014r. mieszkańców wsi Czarnowoda dotyczące wyjaśnienia 
zaistniałego nieporozumienia. 

Zabierając głos pani Bożena Skiba mówiła między innymi, że droga nie jest zaplanowana 
do samego gospodarstwa agroturystycznego. 

Wójt odnosząc się do pism wyjaśnił, że powstał konflikt interesów, droga do 
Czarno wody jest w budżecie gminy i będzie robiona na zaplanowanym odcinku. 

Rada Gminy w głosowaniu jawnym (za 13) zajęła stanowisko aby kontynuować 
budować drogę do Czarnowody. 

Przewodniczący poruszył sprawę budynku byłej szkoły w Bliżowie. 
Wójt poinformował, że na zebraniu wiejskim porośliśmy mieszkańców o wyrażenie 
stanowiska w sprawie budynku. Mieszkańcy zdecydowali, że zorganizują sami zebranie 
w innym terminie na którym wyrażą stanowisko. 
Wyjaśnił, że ostateczna decyzja w sprawie budynku należy do rady, ponieważ budynek 
stanowi mienie gminy. 

Radny Czesław Skrzyński - poinformował, że odbyło się zebranie mieszkańców na 
którym mieszkańcy wyrazili wolę sprzedaży budynku. 
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Po dyskusji Rada Gminy przyjęła, że na następnej sesji rozpatrzy wniosek mieszkańców. 

Wójt poinformował, że realizowany będzie program z którego można wykonać plac 
zabaw , zaproponował wykonanie takiego placu zabaw w miejscowości Rachodoszcze. 
Poinformował, że w październiku będą nabory wniosków na remonty remiz. 

Pan Zbigniew Słota - podziękował za pomoc w organizacji zawodów wędkarskich, które 
odbyły się w Jacni w dniu 21 czerwca 2014r. 
Zwrócił się z prośba o wykonanie folderu dotyczącego agroturystki na terenie gminy oraz 
zamieszczenie go również na stronie internetowej. 
Radny Jan Kawałko poinformował, że mieszkańcy skarżą się na dziki i sarny które 
masowo niszczą uprawy, a szczególnie wyrządzają szkody w uprawach ziemniaka. 
Wójt wyjaśnił, że szkody wyrządzane przez zwierzęta leśne należy zgłaszać do koła 
łowieckiego. Gmina może jedynie uczestniczyć w negocjacjach pomiędzy rolnikiem, a 
kołem łowieckim. 

Pan Piotr Nogas - udzielił wyjaśnienia do pisma RPN w Zwierzyńcu. 
Pan radca odnosząc się do pisma RPN w Zwierzyńcu, zaproponował aby zwrócić się do 
RPN o przedstawienie szczegółów w zakresie korzyści i utrudnień. 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym (za 13) przyjęła stanowisko, aby pracownik UG pan 
Piotr Nogas wystąpił do RPN o szczegóły dotyczące biosfery. 

Wyrażenie stanowiska w sprawie organizacji Gminnego Święta Plonów - Dożynek. 
Radny Dariusz Sołtys zaproponował aby dożynki odbyły się w Potoczku. 
Sołtys Potoczka Józef Nizio mówił, że nie może wyrazić stanowisko w sprawie 
organizacji dożynek w Potoczku bez konsultacji z Radą Sołecką. 
Radny Janusz Kowalczuk zaproponował, aby dożynki odbyły się w Trzepiecinach. 
Radni proponowali, aby w przypadku braku chęci ze strony Potoczka organizacji 
dożynek, wówczas dożynki odbyłby się w Trzepiecinach. 
Na obrady sesji przybyli państwo Barbara i Tomasz Sadowscy z Fundacji Pomocy 
Wzajemnej „Barka" w Poznaniu. 

Ad. 12. Pan Janusz Kowalczuk - Przewodniczący Rady Gminy Adamów zamknął obrady XLI 
sesji VI kadencji Rady Gminy Adamów. 

Protokołował 
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