
Protokół Nr 1/2018 
z I sesji VIII kadencji Rady Gminy Adamów 

odbytej w dniu 21 listopada 2018 roku. 

I sesję VIII kadencji 2018 - 2023 Rady Gminy Adamów odbyto w sali narad Urzędu 
Gminy Adamów. 
Sesje rozpoczęto o godz. 1230, a zakończono o godz.1405. 
Ryszard Krawczyk - przewodniczący obrad - radny senior, 
Bożena Skiba - przewodnicząca Rady Gminy, 
Jan Cios - protokolant. 

Radni obecni; 

1. Pani Chmiel Joanna Barbara 8. Pan Lewusz Mirosław Paweł 
2. Pan Grela Krzysztof Dariusz 9. Pani Matwij Renata Ewa 
3. Pan Kawalko Jan Henryk 10. Pan Michałuszko Tomasz Marek 
4. Pan Komisarczuk Dariusz Wiesław 11. Pani Polakowska Urszula Mariola 
5. Pan Kostrubiec Piotr 12. Pani Skiba Bożena Ela 
6. Pan Krawczyk Ryszard 13. Pani Słota Katarzyna 
7. Pan Kuryło Jacek Marian 14. Pan Sołtys Dariusz Kazimierz 

15. Pani Tyrka-Stećko Beata 
Lista obecności (Zał. Prot. Nr 1). 

Oprócz radnych w sesji 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 Szkoły Podstawowej w Suchowoli 
6. Pani Elżbieta Kuźma - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szewni Górnej 
7. Pani Danuta Jaworska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Adamowie 
8. Pan Stefan Adamczuk - Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Adamowie 
9. Sołtysi 

Lista obecności osób zaproszonych (Zał. Prot. Nr 2) 

Porządek sesji: 

1. Otwarcie pierwszej. 

2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnych. 

3. Złożenie ślubowania przez radnych wg treści określonej w art. 23a ust. 1 ustawy o samorządzie 

gminnym. 

4. Uchwalenie porządku obrad. 

5. Wybór przewodniczącego Rady Gminy. 

6. Wybór wiceprzewodniczących Rady Gminy. 



7. Złożenie ślubowania przez Wójta wg treści określonej w art. 29a ust. 1 ustawy o samorządzie 

gminnym. 

8. Sprawy różne. 

9. Zakończenie obrad pierwszej sesji Rady Gminy. 

Przebieg sesji: 

Ad.l. Otwarcia I sesji VIII kadencji 2018-2023 Rady Gminy Adamów dokonał radny senior pan 
Ryszard Krawczyk. 

Poinformował, że obrady sesji transmitowane są bezpośrednio za pośrednictwem, przekazu 
internetowego na stronę internetową wskazaną odnośnikiem 
https://kartelnet.pl/player/adamow.html oraz, że miejsca nie podlegające przetwarzaniu 
podczas nagrań Rady Gminy znajdują się w rzędzie przy samej ścianie. 

Następnie odśpiewano hymn państwowy. 

Radny senior pan Ryszard Krawczyk na podstawie listy obecności stwierdził, że na stan 
15 radnych obecnych jest 15, co stanowi quorum do prawomocności obrad. 
Powitał przybyłych na obrady sesji. 

Ad.2. Pan Stefan Adamczuk Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Adamowie wręczył 
Wójtowi i radnym zaświadczenie o wyborze. 

Ad.3. Radny senior Ryszard Krawczyk odczytał rotę ślubowania radnych; 

"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego 
sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej 
mieszkańców", 
Najmłodszy wiekiem radny Tomasz Michałuszko odczytywał listę radnych. 
Po wyczytaniu radni wypowiadali słowo „ślubuję" dodając formułę „Tak mi dopomóż 
Bóg". 
Radny senior stwierdził, że wszyscy radni złożyli ślubowanie i objęli mandat radnego Gminy 
Adamów. 

Ad.4. Radny senior pan Ryszard Krawczyk 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 zabrał głosu. 
Za uchwaleniem porządku obrad sesji ustalonego przez Komisarza Wyborczego 
w Zamościu I, głosowało 15. 
Radny senior pan Ryszard Krawczyk stwierdził, że rada gminy uchwaliła porządek obrad 
I sesji kadencji 2018 - 2023. 

Ad.5. Przewodniczący obrad - poinformował, że przystąpimy obecnie do zgłaszania kandydatów 
na przewodniczącego Rady Gminy Adamów, poinformował, że zgodnie z art. 19 ustęp 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, wybór Przewodniczącego 
Rady Gminy nastąpi w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności 
co najmniej połowy ustawowego składu rady. 

https://kartelnet.pl/player/adamow.html


Poinformował, że kandydaci na przewodniczącego Rady Gminy nie mogą być członkami 
Komisji Skrutacyjnej. Funkcję przewodniczącego Rady Gminy nie można łączyć z funkcją 
członka Komisji Rewizyjnej oraz członka Komisji Skarg, wniosków i petycji (art.l8a ust.2 
oraz art. 18b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym). 

Zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Rady Gminy oraz 
ewentualnie ich przedstawienie. 

Na przewodniczącego Rady Gminy Adamów radny Jacek Kuryło - zgłosił radną Bożenę 
Skiba. Zgłoszona kandydatka na przewodniczącego Rady Gminy wyraziła zgodę na 
kandydowanie. 

W związku z brakiem dalszych zgłoszeń radny senior zaproponował zamknięcie listy 
kandydatów na przewodniczącego Rady Gminy Adamów. 
Za zamknięciem listy głosowali wszyscy radni - 15. 
Przewodniczący senior stwierdził, że lista kandydatów na przewodniczącego Rady Gminy 
Adamów została zamknięta. 

Powołanie Komisji Skrutacyjnej. 

Przewodniczący senior poinformował, że dla wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących 
Rady Gminy, należy wybrać spośród radnych Komisję Skrutacyjną do przeprowadzenia tych 
wyborów. Zaproponował aby Komisja Skrutacyjna liczyła 3 osoby. 

Zapytał kto z radnych jest za powołaniem Komisji Skrutacyjnej w 3 osobowym składzie. 
Za powołaniem komisji w 3 osobowym składzie, głosowało 15 radnych. 
Przewodniczący senior stwierdził, że ustalono iż Komisji Skrutacyjnej składała się będzie 3 osób. 

Poinformował, że członkami tej komisji nie mogą być zgłoszeni kandydaci na przewodniczącego 
i wiceprzewodniczących Rady Gminy Adamów. 

Do pracy w Komisji Skrutacyjnej zgłoszono radnych ; 
Radna Bożena Skiba - zgłosiła radnego - Mirosława Lewusza - radny wyraził zgodę 
na pracę w komisji, 
Radny Jan Kawałko - zgłosił radną - Renatę Matwij - radna wyraził zgodę na pracę 
w komisji, 
Radny Dariusza Sołtys - zgłosiła radnego - Jana Kawałko - radny wyraził zgodę na prace 
w komisji. 
W związku z tym, że nie było więcej zgłoszeń Przewodniczący senior zgłosił propozycję zaniknięcie 
listy kandydatów do składu Komisji Skrutacyjnej. 
Za zamknięciem listy kandydatów głosowało 15 radnych. 

Do komisji zgłoszono radnych; Mirosława Lewusza, Jana Kawałko i Renatę Matwij. 

Przewodniczący senior zaproponował przeprowadzenie głosowania składu osobowego 
Komisji Skrutacyjnej. 
Za powołaniem Mirosława Lewusza na członka Komisji Skrutacyjnej głosowało 15. 
Za powołaniem Jana Kawałko na członka Komisji Skrutacyjnej głosowało 14, przeciw -, 
wstrzymał się 1. 
Za powołaniem Renaty Matwij na członka Komisji Skrutacyjnej głosowało 14, przeciw -, 
wstrzymał się 1. 



Przewodniczący senior zapytał, kto z radnych jest za powołaniem Komisji Skrutacyjnej 
w składzie; Mirosław Lewusz, Jan Kawałko, Renata Matwij za powołanie komisji głosowało 15 
radnych. 
Przewodniczący senior stwierdził, że w wyniku głosowania członkami Komisji Skrutacyjnej 
zostali wybrani; 
1. Radny Mirosław Lewusz 
2. Radny Jan Kawałko 
3. Radna Renata Matwij. 

Przewodniczący senior poprosił Komisję Skrutacyjną o ukonstytuowanie się. 
Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się w składzie; 
Przewodniczący komisji Renata Matwij, 
Członkowie komisji; Mirosław Lewusz, Jan Kawałko. 

Radna Bożena Ela Skiba kandydatka na funkcję przewodniczącego Rady Gminy 
zaprezentowała się. 

Wybór przewodniczącego Rady Gminy Adamów. 

Przewodniczący senior poinformował, że zgodnie z § 55 ustęp 2 Statutu Gminy Adamów, 
radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady Gminy. 
Zwrócił się do Komisji Skrutacyjnej o przygotowanie projektu Regulaminu głosowania 
wyboru radnego na przewodniczącą Rady Gminy Adamów. 

Radna Renata Ewa Matwij przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej - przedstawiła 
Regulamin głosowania wyboru radnego na przewodniczącego Rady Gminy Adamów 
przeprowadzonego na sesji Rady Gminy Adamów w dniu 21 listopada 2018r. 
/Zał. Prot. Nr 3) 

Do przedstawionego regulaminu uwag nie wniesiono. 

Przewodniczący senior zapytał radnych kto jest za przyjęciem Regulamin głosowania 
z wyboru przewodniczącego Rady Gminy Adamów w wersji przedstawionej przez Komisję 
Skrutacyjną. 
Za przyjęciem regulaminu głosowało 15 radnych. 
Przewodniczący senior stwierdził, że Regulamin głosowania w wyborach przewodniczącej Rady 
Gminy został przyjęty. 

Zwrócił się do Komisji Skrutacyjnej o przygotowanie kart do głosowania. 
Ogłosił krótką przerwę w obradach. 
(Po przerwie) 
Akt głosowania tajnego. 

Komisja Skrutacyjna wyczytywała z listy radnych wręczając kartę do głosowania. Głosujący 
udawali się za parawan wyborczy, a następnie karty wrzucali do umy wyborczej. 

Radna Renata Matwij - przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała Protokół 
z ustalenia wyników głosowania w wyborach na przewodniczącego Rady Gminy Adamów 
sporządzony na sesji w dniu 21 listopada 2018 r. Komisja stwierdziła, kandydatka radna 
Bożena Ela Skiba została wybrana na przewodniczącego Rady Gminy Adamów. 
(Zał. Prot Nr 4) 



Radna Bożena Skiba - podziękowała radnym za wybranie jej na Przewodniczącego Rady Gminy 
Adamów. 

Podjęcia uchwały stwierdzającej wybór Przewodniczącego rady Gminy Adamów. 

Radny senior poinformował, że wyniki głosowania są podstawą do podjęcia uchwały 
stwierdzającej wybór Przewodniczącego rady Gminy Adamów, przedstawił projekt uchwały 
stwierdzający wybór przewodniczącego Rady Gminy Adamów. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 
Przewodniczący senior stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 5). 
Podziękował radnym, pogratulował wyboru przewodniczącej Rady Gminy i przekazał dalsze 
prowadzenie sesji przewodniczącej Rady Gminy. 

Ad.6. "Wybór wiceprzewodniczących Rady Gminy Adamów. 

Przewodnicząca rady poinformowała, że przystąpimy obecnie do wyboru 
wiceprzewodniczących Rady Gminy Adamów. Na podstawie art 19 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym, oraz na podstawę § 14 Statutu Gminy Adamów wybierać 
będziemy dwóch Wiceprzewodniczących Rady Gminy w glosowaniu tajnym, bezwzględną 
większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady. 

Zwróciła się do radnych o zgłaszanie kandydatów na stanowisko Wiceprzewodniczących Rady 
Gminy Adamów. 

Na wiceprzewodniczącego Rady Gminy Adamów zgłoszono; 

radny Jan Kawałko - zgłosił radną Katarzynę Słota - kandydatka na wiceprzewodniczącego Rady 
Gminy wyraziła zgodę na kandydowanie, 

radny Lewusz Mirosław - zgłosił radnego Tomasza Marka Michałuszko - kandydat 
na wiceprzewodniczącego Rady Gminy wyraził zgodę na kandydowanie, 

radny Dariusz Sołtys - zgłosił radną Urszulę Polakowską - kandydatka na wiceprzewodniczącego 
Rady Gminy wyraziła zgodę na kandydowanie. 

Przewodnicząca rady zaproponowała zamknięcie listy kandydatów. 
Za zamknięciem listy głosowali wszyscy radni - 15. 
Przewodnicząca stwierdziła, że lista kandydatów na wiceprzewodniczących Rady Gminy 
Adamów została zamknięta. 

Przewodnicząca rady poinformowała, że zgodnie z § 55 ustęp 2 Statutu Gminy Adamów, radni głosują 
za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady Gminy. 

Radna Renata Matwij przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej - przedstawiła Regulamin 
głosowania wyboru radnych na Wiceprzewodniczących Rady Gminy Adamów 
przeprowadzonego na sesji Rady Gminy Adamów w dniu 21 listopada 2018r. 
/zał. Prot. Nr 6) 

Do przedstawionego regulaminu uwag nie wniesiono. 
Przewodnicząca rady zapytała radnych kto jest za przyjęciem regulaminu głosowania wyboru 
wiceprzewodniczących Rady Gminy Adamów w wersji przedstawionej przez Komisję Skrutacyjną. 
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Za przyjęciem regulaminu głosowało 15 radnych. 
Przewodnicząca stwierdziła, że Regulamin głosowania w wyborach wiceprzewodniczący 
Rady Gminy Adamów został przyjęty. 
Zwróciła się do Komisji Skrutacyjnej o przygotowanie kart do głosowania. 
Ogłosiła krótką przerwę w obradach. 
(Po przerwie) 
Akt głosowania tajnego. 

Komisja Skrutacyjna wyczytywała z listy radnych wręczając kartę do głosowania Głosujący 
udawali się za parawan wyborczy, a następnie karty wrzucali do urny wyborczej. 

Radna Renata Matwij - przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytała Protokół 
z przeprowadzonego głosowaniu w wyborach dwóch wiceprzewodniczących Rady Gminy 
Adamów sporządzony na sesji w dniu 21 listopada 2018r., stwierdziła, że 
wiceprzewodniczącymi Rady Gminy Adamów wybrani zostali radni; Tomasz Marek 
Michałuszko i Urszula Mariola Polakowska. 
(Zał. Prot. Nr 7) 

Przewodnicząca rady poinformowała, że wyniki głosowania są podstawą do podjęcia 
uchwały stwierdzającej wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy Adamów przedstawiła 
projekt uchwały. 
Za przyjęcie uchwały głosowało 15 radnych. 
Przewodnicząca rady stwierdziła, że uchwała została podjęta 
(Zał. Prot. Nr 8). 

Ad.7. Złożenie ślubowania przez Wójta wybranego w glosowaniu w dniu 21 października 
2018r., wg treści określonej w art. 29a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. 

Przewodnicząca Rady Gminy - Bożena Ela Skiba, poinformowała, że zgodnie z art. 29 a 
ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm./ objęcie 
obowiązków przez Wójta następuje z chwilą złożenia wobec rady gminy ślubowania oraz, 
że ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg"\ 

Wybrany w wyborach bezpośrednich w dniu 21 października 2018 r., Wójt Pan Dariusz 
Szykuła dożył ślubowanie o następującej treści: 

" Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, 
a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności 
mieszkańców gminy" - dodał do ślubowania zdanie „Tak mi dopomóż Bóg". 

Pan Wójt pogratulował wybranym na funkcję Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących, radnym 
uzyskania mandatu radnego w swoich okręgach wyborczych. Poinformował, że jest wiele zadań, które 
będziemy realizować wspólnie oraz z pracownikami urzędu dla dobra naszych mieszkańców 
i sołectw. 
W przekazanym prowizorium budżetowym jest ujętych bardzo dużo zadań inwestycyjnych. 
Zawsze będą nieduże zmiany budżetowe w trakcie roku, które Państwo starali będziecie się zmieniać, 
natomiast my będziemy starali się obserwować możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych 
na inwestycje dla gminy z których cała nasza społeczność gminna później będzie mogła korzystać. 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że Pan Dariusz Szykuła złożył ślubowanie wobec rady 
gminy Adamów i objął obowiązki Wójta Gminy Adamów. 



Ad.8. Przewodnicząca rady poinformowała, że radni otrzymali kserokopię pisma Lubelskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Lublinie z dnia 30 października 2018r. IN-V.414.1926.2018 dotyczącego terminu 
i sposobu złożenia oświadczeń majątkowych oraz dnik "Oświadczenie majątkowe radnego gminy" - zgodnie 
z art 24 h ust 4. ustawy o samorządzie gminnym - oświadczenie składa się przewodniczącemu rady gminy 
w terminie trzydziestu dni od dnia złożenie ślubowania 

Do pierwszego oświadczenia majątkowego radny jest obowiązany dołączyć informację o sposobie i tenninie 
zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy, w której uzyskał 
mandat jeżeli taką działalność prowadził przed dniem wyboru. 

Kolejne oświadczenia radni składają co roku, do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku 
poprzedniego, oraz na dwa miesiące przed upływem kadencji. Analizy zawartych w oświadczeniu danych 
dokonuje przew odniczący rady gminy. Przewodniczący jeden egzemplarz oświadczenia pizekazuje urzędowi 
skarbowemu właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie. 
Oświadczenie przechowuje się przez 6 lat 

Niezlożenie oświadczenia majątkowego mimo upływu dodatkowego terminu, o którym mowa w 
art. 24 h ust 5a przez radnego powoduje wygaśnięcie mandatu w tiybie art 383 § 1 pkt. 7 Kodeksu 
Wyborczego. 

Ad.9. Pani Bożena Skiba - przewodnicząca Rady Gminy Adamów zamknęła obrady I sesji 
kadencji 2018 - 2023 Rady Gminy Adamów. 

Protokółował 
Inspektor d/spraw obronnych 

Bożena Skiba 


