
Protokół Nr VIII/2019 
z VIII sesji VIII kadencji Rady Gminy Adamów 

odbytej w dniu 16 lipca 2019 r. 

VIII sesja VIII kadencji Rady Gminy Adamów odbyła się w sali narad Urzędu Gminy Adamów. 
Sesję rozpoczęto o godz. 15.30, a zakończono o godz. 18.35 . 
Bożena Skiba - przewodnicząca obrad. 
Joanna Skrzyńska-Kudełka - protokolant. 

Lista obecności (Zał. Prot. Nr 1) 

Radni obecni: 

1. Pani Chmiel Joanna Barbara 
2. Pan Grela Krzysztof Dariusz 
3. Pan Kawałko Jan Henryk 
4. Pan Krawczyk Ryszard 
5. Pan Kuryło Jacek Marian 
6. Pan Lewusz Mirosław Paweł 
7. Pan Michałuszko Tomasz Marek 

8. Pani Polakowska Urszula Mariola 
9. Pani Skiba Bożena Ela 
10. Pani Słota Katarzyna 
11. Pan Sołtys Dariusz Kazimierz 
12. Pan Komisarczuk Dariusz Wiesław 
13. Pani Tyrka-Stećko Beata 

1. Pan Kostrubiec Piotr 
2. Pani Matwij Renata 

Radni nieobecni: 

Oprócz radnych w sesji udział wzięli: 

1. Pan Dariusz Szykuła 
2. Pani Ewelina Droździel - Szykuła 
3. Pan Marek Barcicki 
4. Pan Adam Flaga 
6. Pani Elżbieta Kuźma 
7. Pani Danuta Jaworska 

-Wójt 
- Skarbnik Gminy 
- Radca prawny 
- v-ce Dyrektor Szkoły Podstawowej w Suchowoli 
- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szewni Górnej 
- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Adamowie. 

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

Porządek sesji: 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie ąuorum. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
3. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad. 
4. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji 
5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Adamów. 
- dyskusja, 
- podjęcie uchwały. 



7. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Adamów. 
- dyskusja, 
- podjęcie uchwały. 

8. Podjecie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Adamów. 
- dyskusja, 
- podjęcie uchwały. 

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

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2019. 
- dyskusja, 
- podjęcie uchwały. 

11. Podjecie uchwały w sprawie udzielenia powiatowi zamojskiemu pomocy finansowej w 
postaci dotacji celowej na zadanie inwestycyjne: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3255L 
Szewnia-Wólka Wieprzecka" na odcinku przebiegającym przez teren Gminy Adamów. 
- dyskusja, 
- podjęcie uchwały. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian ustalenia planu sieci szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Adamów oraz określenia obwodów publicznych szkół 
podstawowych od dnia 01 września 2019 r. 
- dyskusja, 
- podjęcie uchwały. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydata na 
ławnika. 
- dyskusja, 
- podjęcie uchwały. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Adamów. 
- dyskusja, 
- podjęcie uchwały. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Klubu Integracji Społecznej. 
- dyskusja, 
- podjęcie uchwały. 

16. Rozpatrzenie pism 
17. Wolne wnioski, informacje i sprawy bieżące 
18. Zamknięcie obrad sesji. 

Przebieg sesji: 

Ad. 1.Otwarcia VIII sesji VIII kadencji Rady Gminy Adamów dokonała Pani Bożena Skiba 
Przewodnicząca Rady Gminy Adamów. 
Na podstawie listy obecności stwierdziła, że na stan 15 radnych obecnych jest 13, co stanowi 
niezbędne ąuorum do prawomocności obrad. 
Powitała osoby zaproszone i uczestniczące w sesji. 
(Zał. Prot. Nr l i 2). 



Ad.2. Przewodnicząca rady - poinformowała, że protokół z poprzedniej sesji był do publicznego 
wglądu w siedzibie Urzędu Gminy oraz wyłożono przed sesją na sali obrad i jest również 
do publicznego wglądu. 

Przewodnicząca zapytała radnych, czy do protokołu z VII sesji VIII kadencji z dnia 4 
czerwca 2019 r. ktoś z radnych chce wnieść uwagi. Uwag nie zgłoszono. 

Głosowanie imienne. 
Za przyjęciem protokołu z VII sesji Rady Gminy Adamów z dnia 4 czerwca 2019 r. 
głosowali: 
Chmiel Joanna, Grela Krzysztof, Kawałko Jan, Krawczyk Ryszard, Kuryło Jacek, Lewusz 
Mirosław, Michałuszko Tomasz, Polakowska Urszula, Skiba Bożena, Słota Katarzyna, 
Sołtys Dariusz, Komisarczuk Dariusz, Tyrka-Stećko Beata. 
Za głosowało 13, przeciw 0, wstrzymało się 0. 
(Zał. Prot. Nr 3) 

Przewodnicząca stwierdziła, że protokół z VII sesji VIII kadencji Rady Gminy Adamów 
z dnia 4 czerwca 2019 r. został przyjęty. 

Ad.3. Pani Przewodnicząca - poinformowała, że radni projekt porządku obrad otrzymali wraz 
z zawiadomieniem. Zapytała czy w sprawie porządku obrad ktoś chce zabrać głos. 

Z wnioskiem o zmianę porządku obrad wystąpił Wójt Gminy Adamów - Dariusz Szykuła. 
Wnioskował o przyjęcie do porządku obrad trzech nowych punktów - przyjęcia uchwał 
związanych z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Adamów, które do Gminy 
wpłynęły w dniu sesji, tj. 16 lipca 2019 r. na sali jest obecny Pan inżynier, który może 
zapoznać nas z tymi wnioskami. Pani inżynier pokaże nam też projekty nowych uchwał, które 
będą do przyjęcia na następnej sesji, proszę aby każdy z radnych sprawdził, czy w jego 
miejscowości wszystkie wnioski są ujęte. 
Projekty proponowanych uchwał zostaną rozdane obecnym na sali radnym jeżeli zdecydują o 
przyjęciu do porządku obrad tych trzech uchwał. 
Są to wszystkie zaległe uchwały. 
Pani Skarbnik poprosiła o wyrażenie zgody na wprowadzenia zmian w załączniku -wydatki 
fundusz sołecki informacje o przeznaczeniu. 

Przewodnicząca zapytała radnych, czy do radni wyrażają zgodę na rozpatrzenie wniosków o 
zmianę porządku obrad. Przystępujemy do głosowania. 

Głosowanie imienne. 
Za wyrażeniem zgody na rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad głosowali: 
Chmiel Joanna, Grela Krzysztof, Kawałko Jan, Krawczyk Ryszard, Kuryło Jacek, Lewusz 
Mirosław, Michałuszko Tomasz, Polakowska Urszula, Skiba Bożena, Słota Katarzyna, Sołtys 
Dariusz, Komisarczuk Dariusz, Tyrka-Stećko Beata. 
Za głosowało 13, przeciw 0, wstrzymało się 0. 
(Zał. Prot. Nr 4) 
Przewodnicząca stwierdziła, że Rada Gminy rozpatrzyła wnioski o zmianę porządku obrad. 
Przystępujemy do głosowania w sprawie przyjęcia nowego porządku obrad. 

Glosowanie imienne. 
Za przyjęciem porządku obrad głosowali: 



Chmiel Joanna, Grela Krzysztof, Kawałko Jan, Krawczyk Ryszard, Kuryło Jacek, Lewusz 
Mirosław, Michałuszko Tomasz, Polakowska Urszula, Skiba Bożena, Słota Katarzyna, 
Sołtys Dariusz, Komisarczuk Dariusz, Tyrka-Stećko Beata. 
Za głosowało 13, przeciw 0, wstrzymało się 0. 
(Zał. Prot. Nr 5) 
Pani Przewodnicząca stwierdziła, że radni uchwalili nowy porządek obrad VIII sesji 
VIII kadencji. 

Ad.4. Pan Wójt - złożył informację o działaniach Wójta podejmowanych od ostatniej sesji. 
(Zał. Prot. Nr 6) 

Wójt zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy któraś z miejscowości chciałaby być 
organizatorem dożynek gminnych? /nikt nie odpowiedział/. 

Ad.5. Pan Wójt - złożył sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej 
sesji. 
(Zał. Prot. Nr 7) 

Ad.ó.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Adamów. 

/Radni otrzymali projekt uchwały/ 
Pani Przewodnicząca- proszę Pana inżyniera o omówienie uchwały i przedstawienie jej. 
Pan Zastawnik omówił założenia studium. Wskazał załączniki tekstowe, omówił załączniki graficzne, 
przedstawił uchwałę. Odpowiedział na pytania radnych dotyczące studium, a także odległości 
możliwości przekształcania działek znajdujących się w pobliżu rzek i lasów. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Adamów. 

Glosowanie imienne. 
Za przyjęciem uchwały głosowali: 
Chmiel Joanna, Grela Krzysztof, Kawałko Jan, Krawczyk Ryszard, Kuryło Jacek, Lewusz 
Mirosław, Michałuszko Tomasz, Polakowska Urszula, Skiba Bożena, Słota Katarzyna, 
Sołtys Dariusz, Komisarczuk Dariusz, Tyrka-Stećko Beata. 
Za głosowało 13, przeciw 0, wstrzymało się 0. 
(Zał. Prot. Nr 8) 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 9). 

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

Pan Andrzej Zastawnik przedstawił uchwałę i załączniki graficzne wyświetlane na 
projektorze. Omówił całość, nawiązał do wcześniejszych ustaleń i zastrzeżeń organu nadzoru. 
Odpowiedział na pytania radnych - podkreślił, że uchwały mają charakter naprawczy. 
Pan Zastawnik przedstawił także projektowane zmiany do przyszłych uchwał w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Radna Tyrka-Stećko opuściła salę. 



Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Adamów. 

Głosowanie imienne. 
Za przyjęciem uchwały głosowali: 
Chmiel Joanna, Grela Krzysztof, Kawałko Jan, Krawczyk Ryszard, Kuryło Jacek, Lewusz 
Mirosław, Michałuszko Tomasz, Polakowska Urszula, Skiba Bożena, Słota Katarzyna, 
Sołtys Dariusz, Komisarczuk Dariusz. 
Wstrzymali się: Tyrka-Stećko Beata. 
Za głosowało 12, przeciw 0, wstrzymało się 1. 
(Zał. Prot. Nr 10) 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 11). 

Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Adamów. 

Odczytano uchwałę. Pan Zastawnik przedstawił sposób analizy zgłoszonych wniosków 
i kryteriów, które musi spełniać działka aby mogła zostać przekształcona pod zabudowę. 
Pokazał i omówił załącznikach graficzne. 
Wójt wniósł o odczytanie pism, które wpłynęły do Urzędu Gminy Adamów, a są związane 
z miejscowym planem zagospodarowani przestrzennego. 

Przewodnicząca odczytała pismo Pani z Bondyrza o zmianę przeznaczenia gruntu 
rolnego, a także pisma Pana z Suchowoli wnioskując o poprawienie błędów w 
planie zagospodarowani przestrzennego Gminy Adamów, w których działki budowlane ze 
stojącymi na nich budynkami zostały zamienione na działki rolno - leśne z całkowitym 
zakazem budowy. 
Pani Przewodnicząca - Panie Zastawnik, czy można jeszcze ta działkę dołączyć do 
przekształcenia? 
Pan Zastawnik - decyzja zależy do radnych. To oni decydują. 
/Rada nie zajęła stanowiska/. 
Wójt - Plan jest z 2002 czy 2003 roku niezatwierdzony, tych błędów jak podnosi Pan 

było kilka na terenie gminy, one się zdarzają. Tam gdzie gmina wiedziała, i mogła 
mieszkańcom pomóc, są już usunięte i cały czas staramy się te plany zmieniać. Nie wiem 
tylko, czy dobrze zauważyłem dzisiaj akurat te uchwały zostały podjęte, tak panie radny 
Grela? 
Radny Grela- tak. 
Wójt - Ja tam nie znam wszystkich miejscowości na terenie gminy i działek mieszkańców 
które miały być przekształcone. Prośba właśnie do Państwa, bo padło pytanie - kto wybierał 
te działki, żeby zmienić, przekształcać. Doskonale państwo wiecie w roku 15 czy 16 jak to 
było przyjmowane nie wójt wybierał działki, tylko według mojej wiedzy i pamięci radni 
robili zebrania i wybierali też mieszkańców, którym trzeba pomóc. Tam gdzie myśmy 
wiedzieli, że popełniono błąd w gminie, to myśmy też te działki przekształcali. W 2014 roku 
były zmieniane wszystkie działki, ale chyba nie były zmieniane plany jak dobrze pamiętam 
Panie doktorze /dr Zastawnik/. Nie wszystkie te działki w 2014 roku dało się zmienić, bo nie 
były spójne ze studium. Trzeba byłoby prześledzić całą dokumentację. Gmina nikomu nie 
przeszkadza, staramy się pomagać. Żeby to Państwu uzmysłowić to jest właśnie znowu 
wybranie tych trzydziestu działek, żeby komuś pomóc, bo na 200 nas znowu nie stać. 



Trzeba zmieniać i studium i plan. Dzisiaj zostaliście państwo zapoznani. Prośba moja z tymi 
wnioskami, o których dzisiaj właśnie mówimy, żebyście przeanalizowali do następnej sesji, 
jak pan dr pokazywał na tych wnioskach, tam są działki po 200 metrów, po 300, tak że też nie 
jest tak że my będziemy przekształcać działkę 300 metrową, i jakim cudem, później tam ktoś 
ma dojechać bo ona jest wąska. Wójt tyle rozwiązuje, że szuka środków i wykonawców, 
uzgadnia z Państwem i na tym, to polega. Nie ja chciałbym decydować czy komuś 
przekształcić 300 metrów czy 100. Staramy się żeby wszędzie to było spójne. W terenach 
rolnych jest to niemożliwe żebyśmy taką działkę przekształcali. 
Wójt Gminy Adamów poprosił aby wszyscy radni sprawdzali, czy wszystkie działki z ich 
terenów są ujęte w projektach. Jeżeli każdy przypilnuje swojego terenu, to nikt nie zostanie 
pominięty. W Gminie jest dużo wniosków o przekształcenie działek. Radni wybierają, które z 
nich powinny zostać przekształcone w pierwszej kolejności. Ci co mogą jeszcze poczekać, 
niech poczekają. Są działki, których przekształcanie trwa kilka lat i z taką jedną działką 
pozostali mieszkańcy też czekają dużo dłużej. Czasami są działki, których nie da się 
przekształcić. Jest dużo uwarunkowań, ja nie na wszystkich się znam. Mamy fachowców. 
Uważam, że cały czas staramy się mieszkańcom pomagać. 

Radny Grela - zgłasza prośbę o przekształcanie działek, które znajdują się jedna obok 
drugiej, a w środku jest działka, którą zostawiamy. 

Radny Krawczyk pyta o możliwość przekształcania działek znajdujących się w pobliżu rzek, 
na których mieszkańcy chcieliby się budować. 

Pan Zastawnik podkreślił, że odległości wynikają z planów wojewódzkich, jeżeli tam nie 
zostaną zmienione to gmina sama nie może. Inaczej Urząd Wojewódzki uchyli uchwałę w 
ramach działalności nadzorczej. Przyjrzę się temu zagadnieniu. 

Wójt - te problemy były już dyskutowane. Próbowaliśmy, nie udało się nam tego zmienić, to 
musi zostać zmienione w województwie. Nie stać nas na przekształcenie wszystkich działek. 

Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Adamów. 

Głosowanie imienne. 
Za przyjęciem uchwały głosowali: 
Chmiel Joanna, Grela Krzysztof, Kawałko Jan, Krawczyk Ryszard, Kuryło Jacek, Lewusz 
Mirosław, Michałuszko Tomasz, Polakowska Urszula, Skiba Bożena, Słota Katarzyna, Sołtys 
Dariusz, Komisarczuk Dariusz. 
Wstrzymali się: Tyrka-Stećko Beata 
Za głosowało 12, przeciw 0, wstrzymało się 1. 
(Zał. Prot. Nr 12) 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 13). 

Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej 
Pani Tyrka-Stećko wróciła na salę obrad. 
Pani Skarbnik omówiła i przedstawiła projekt uchwały. Wskazała, ze zmiany wynikają z 
potrzeby przekazania dotacji do celowej na inwestycję związaną z przebudową drogi 
powiatowej Szewnia -Wólka Wieprzecka na odcinku przebiegającym przez teren Gminy 
Adamów. 



Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej. 

Głosowanie imienne. 
Za przyjęciem uchwały głosowali: 
Chmiel Joanna, Grela Krzysztof, Kawałko Jan, Krawczyk Ryszard, Kuryło Jacek Marian, 
Lewusz Mirosław, Michałuszko Tomasz, Polakowska Urszula, Skiba Bożena, Słota 
Katarzyna, Sołtys Dariusz, Komisarczuk Dariusz, Tyrka-Stećko Beata. 
(Zał. Prot. Nr 14) 
Za głosowało 13, przeciw 0, wstrzymało się 0. 
(Zał. Prot. Nr 15). 

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019. 

Pani Skarbnik omówiła i przedstawiła projekt uchwały. Podkreśliła, że zmiany wynikają 
z ciągłych inwestycji na terenie gminy. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2019. 
Głosowanie imienne. 
Za przyjęciem uchwały głosowali: 
Chmiel Joanna, Grela Krzysztof, Kawałko Jan, Krawczyk Ryszard, Kuryło Jacek, Lewusz 
Mirosław, Michałuszko Tomasz, Polakowska Urszula, Skiba Bożena, Słota Katarzyna, 
Sołtys Dariusz, Komisarczuk Dariusz, Tyrka-Stećko Beata. 
Za głosowało 13, przeciw 0, wstrzymało się 0. 
(Zał. Prot. Nr 16) 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 17). 

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania powiatowi zamojskiemu pomocy finansowej w 
postaci dotacji celowej na zadanie inwestycyjne: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3255L 
Szewnia - Wólka Wieprzecka" na odcinku przebiegającym przez teren Gminy Adamów. 

Wójt Gminy Adamów omówił i przedstawił projekt uchwały. 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielania powiatowi zamojskiemu pomocy finansowej w 
postaci dotacji celowej na zadanie inwestycyjne: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3255L 
Szewnia - Wólka Wieprzecka" na odcinku przebiegającym przez teren Gminy Adamów. 

Głosowanie imienne. 
Za przyjęciem uchwały głosowali: 
Chmiel Joanna, Grela Krzysztof, Kawałko Jan, Krawczyk Ryszard, Kuryło Jacek, Lewusz 
Mirosław, Michałuszko Tomasz, Polakowska Urszula, Skiba Bożena, Słota Katarzyna, Sołtys 
Dariusz, Komisarczuk Dariusz, Tyrka-Stećko Beata. 
Za głosowało 13, przeciw 0, wstrzymało się 0. 
(Zał. Prot. Nr 18) 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 19). 

Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez 



Gminę Adamów oraz określenie granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 
01 września 2019 r. 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Skarbnik Ewelina Droździel-Szykuła. Zmiana wynika z 
wygaszenia gimnazjów i utworzenia ośmioletnich szkół podstawowych. 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Adamów oraz określenie granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 
01 września 2019 r. 

Głosowanie imienne. 
Za przyjęciem uchwały głosowali: 
Chmiel Joanna, Grela Krzysztof, Kawałko Jan, Krawczyk Ryszard, Kuryło Jacek, Lewusz 
Mirosław, Michałuszko Tomasz, Polakowska Urszula, Skiba Bożena, Słota Katarzyna, Sołtys 
Dariusz, Komisarczuk Dariusz, Tyrka-Stećko Beata. 
Za głosowało 13, przeciw 0, wstrzymało się 0. 
(Zał. Prot. Nr 20) 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 21). 

Ad.13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydata na ławnika. 
Projekt uchwały przedstawił mecenas Barcicki. Do końca października Rady Gmin mają 
obowiązek wyboru ławników. Komisja jest wymagana do zaopiniowania kandydatury. 
Kandydaci do komisji zostali wskazani przez radnych. Wyrazili zgody na udział w pracach 
komisji. 

Głosowanie imienne. 
Za przyjęciem uchwały głosowali: 
Chmiel Joanna, Grela Krzysztof, Kawałko Jan, Krawczyk Ryszard, Kuryło Jacek, Lewusz 
Mirosław, Michałuszko Tomasz, Polakowska Urszula, Skiba Bożena, Słota Katarzyna, 
Sołtys Dariusz, Komisarczuk Dariusz, Tyrka-Stećko Beata. 
Za głosowało 13, przeciw 0, wstrzymało się 0. 
(Zał. Prot. Nr 22) 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 23). 

Ad.l4.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Adamów. 
Uchwałę przedstawiła Pani Przewodnicząca. Wskazała, że chodzi o zbycie nieruchomości, 
na którą radni wyrazili zgodę na VII sesji Rady Gminy Adamów. Odczytano projekt 
uchwały. 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Adamów. 

Głosowanie imienne. 
Za przyjęciem uchwały głosowali: 
Chmiel Joanna, Grela Krzysztof, Kawałko Jan, Krawczyk Ryszard, Kuryło Jacek, Lewusz 
Mirosław, Michałuszko Tomasz, Polakowska Urszula, Skiba Bożena, Słota Katarzyna, 
Sołtys Dariusz, Komisarczuk Dariusz, Tyrka-Stećko Beata. 



Za głosowało 13, przeciw 0, wstrzymało się 0. 
(Zał. Prot. Nr 24) 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 25) 

Ad. 15. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Klubu Integracji Społecznej. 

Pani Danuta Jaworska omówiła projekt uchwały. Wskazała, że od 2014 r. Klub na terenie 
gminy nie działa. Jego zadania wykonuje CIS w Jacni. Pani Jaworska przedstawiła projekt 
uchwały. Podkreśliła, że po otrzymaniu przez radnych projektu do projektu uchwały dodano 
zapis §3, że traci moc uchwała, na podstawie której powołano Klub. 

Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Klubu Integracji Społecznej. 

Głosowanie imienne. 
Za przyjęciem uchwały głosowali: 
Chmiel Joanna, Grela Krzysztof, Kawałko Jan, Krawczyk Ryszard, Kuryło Jacek, Lewusz 
Mirosław, Michałuszko Tomasz, Polakowska Urszula, Skiba Bożena, Słota Katarzyna, 
Sołtys Dariusz, Komisarczuk Dariusz, Tyrka-Stećko Beata. 
Za głosowało 13, przeciw 0, wstrzymało się 0. 
(Zał. Prot. Nr 26) 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 27) 

Ad. 16. Rozpatrzenie pism. 

Radny wniósł o przerwę. Wniosek został odrzucony. 

• Przewodnicząca odczytała pismo z Sądu Rejonowego w Zamościu II Wydział Karny 
oprawie do wzięcia udziału w charakterze pokrzywdzonego w rozprawie przeciwko 
oskarżony Dariusz Szykuła. 

Prawo wzięcia udziału zostało poddane głosowaniu Radnych. Zarządzono 5 minutową 
przerwę. 

Podjęcie decyzji o prawie wzięcia udziału w sprawie w charakterze pokrzywdzonego 
przeciwko Wójtowi Gminy. Z przyczyn technicznych radny Jan Kawałko głosował w 
powyższej sprawie w głosowaniu imiennym - ręcznym „Za". Pozostali radni głosowali w 
głosowaniu imiennym przy użyciu tabletów. 

Głosowanie imienne. 
Za wzięciem udziału w sprawie w charakterze pokrzywdzonego przeciwko Wójtowi Gminy 
za głosowało: 3 - Kawałko Jan, Słota Katarzyna, Grela Krzysztof; 
przeciw: 10 - Chmiel Joanna, Komisarczuk Dariusz, Krawczyk Ryszard, Kuryło Jacek, 
Lewusz Mirosław, Michałuszko Tomasz, Polakowska Urszula, Skiba Bożena, Sołtys 
Dariusz, Tyrka-Stećko Beata, 
wstrzymało się - 0. 
Za głosowało 3, przeciw 10, wstrzymało się 0 
Przewodnicząca stwierdziła, że Rada Gminy nie weźmie udziału w sprawie w charakterze 
pokrzywdzonego przeciwko wójtowi Gminy Adamów. 
(Zał. Prot. Nr 28) 



• Przewodnicząca odczytała pismo związane z przeprowadzeniem szkolenia dla członków 
„Prawa i obowiązki radnego w świetle znowelizowanych ustaw samorządowych". Ze 
względu na wysoki koszt szkolenia oferta została odrzucona. 

• Przewodnicząca odczytała pismo z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie 
o wejściu w życie Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności 
publiczne i możliwości ubiegania się dofinansowanie. Radni podjęli decyzje 
o zastanowieniu się nad wyżej wymienioną ofertą i zgłoszeniu ewentualnego 
zapotrzebowania do Wójta. 

• Radna Polakowska przeczytała pismo zachęcające do członkostwa w stowarzyszeniu 
Instytutu Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego. Radni 
zrezygnowali z zaproszenia. 

• Radnym rozdano pisma Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zamościu odnośnie 
zwalczania ASF. 

Ad. 17. Wolne wnioski, informacje i sprawy bieżące. 

Radny Kawałko - po burzy nie świecą lampy. 
Radny Grela - był mnie mieszkaniec i prosi o wycięcie krzaków przy drodze z Suchwoli do 
Czarnowody. 
Chciałbym też wiedzieć w jakim stopniu są zaawansowane prace na drodze od Ulicy w kierunku 
cmentarza. 
Radny Kuryło - co z mostem pizy młynie w Bondyrzu? 
Wójt - czy zdecydował się ktoś na zorganizowanie dożynek? Przedyskutujcie i podejmijcie decyzję. 
Most w Bondyrzu postaramy się w tym roku naprawić. Podesty i barierki ruszają się. Prośba o 
zapoznanie się z wnioskami mieszkańców odnośnie przekształcenia działek. Czy wszyscy się zgłosili 
- każdy pilnuje swojej miejscowości, żeby nikt nie został pominięty. Tu gdzie ktoś do mnie zgłaszał, 
to staram się pilnować. Panie Grela mówiłem - takie sprawy załatwiamy na bieżąco. Wycięcie 
krzaków to nie temat na sesję mówiłem to mieszkańcowi i nie kazałem zgłaszać tego na sesję. Był 
pracownik, oglądał. Trwa naprawa lamp, tak samo jak naprawa ujęcia wody po burzy. Staramy się 
skończyć parking w Bondyrzu. Trwają prace nad drogami i zmierzają do realizacji. Wyprowadzamy 
dokumentację. Na Ulicy czekamy na mapę i wyprostowanie dokumentów. Musimy kilka inwestycji 
zakończyć, żeby zacząć następne. 
Radny Komisarczuk - trzeba poszerzyć przepust pomiędzy mostem a przepustem osuwa się ziemia. 
Rolnicy nie mogą dojechać do pól. Pieniądze z funduszu sołeckiego zostały przeznaczone na zakup 
betonu. 
Wójt - drobnych spraw jest mnóstwo. Nie wszystko da się zrobić naraz. Robimy to, co jest pilne. 
Teraz zrobimy most w Bondyrzu. Jak będziemy robili most, to możliwe że zrobimy przepust. 
Zobaczymy. Wydaje się, że są to małe inwestycje ale to wszystko wymaga środków, pracowników. 
Nie obiecuję terminów. Czasami trzeba chwilę poczekać. Słyszeliście, ze dokładamy do dróg 
cieszymy się że będzie droga w Szewni, ale pamiętajcie że mamy deficyt w budżecie. 

Ad. 18. Zamknięcie obrad sesji. 

Pani Bożena Skiba - Przewodnicząca Rady Gminy Adamów zamknęła obrady VIII sesji 
VIII kadencji Rady Gminy Adamów. 

Protokołowała 
Joanna Skrzyńska-Kudełka 



Nagranie obrad sesji udostępnione jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Adamów i stronie internetowej 
Gminy Adamów. 


