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

odbytej w dniu 4 czerwca 2019 r. 

VII sesję VIII kadencji Rady Gminy Adamów odbyto w sali narad Urzędu Gminy Adamów. 
Sesję rozpoczęto o godz. 900, a zakończono o godz. 1400. 
Bożena Skiba - przewodnicząca obrad. 
Piotr Nogas - protokolant. 

Radni obecni: 

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

Lista obecności (Zał. Prot. Nr 1) 

8. Pan Michałuszko Tomasz Marek 
9. Pani Polakowska Urszula Mariola 
10. Pani Skiba Bożena Ela 
11. Pani Słota Katarzyna 
12. Pan Sołtys Dariusz Kazimierz 

Radni nieobecni: 
1. Pan Komisarczuk Dariusz Wiesław 
2. Pani Matwij Renata Ewa 
3. Pani Tyrka-Stecko Beata 

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

Porządek sesji: 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie ąuorum 
2. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji 
3. Przyjęcie porządku obrad 
4. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji 
5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady 
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Adamów za rok 2018 

- debata nad raportem o stanie gminy 
- podjęcie uchwały 

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 
sprawozdaniem Wójta Gminy Adamów z wykonania budżetu za rok 2018 

- dyskusja 
- podjęcie uchwały 



8. Podjecie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Adamów z tytułu 
wykonania budżetu za rok 2018 

- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

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

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

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy Adamów na lata 2019 - 2024 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

12. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Adamów. 

- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

13. Rozpatrzenie pism 

14. Wolne wnioski, informacje i sprawy bieżące 

15. Zamknięcie obrad sesji. 

Przebieg sesji: 

Ad.l. Otwarcia VII 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 12, co stanowi 
niezbędne ąuorum do prawomocności obrad. 
Powitała osoby zaproszone i uczestniczące w sesji. 

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 protokółu z VI sesji VIII kadencji z dnia 9 maja 
2019 r. ktoś z radnych chce wnieść uwagi. Uwag nie zgłoszono. 
Głosowanie imienne. 
Za przyjęciem protokółu z VI sesji Rady Gminy Adamów z dnia 9 maja 2019 r. głosowali; 
Chmiel Joanna, Grela Krzysztof, Kawałko Jan, Kostrubiec Piotr, Krawczyk Ryszard, Kuryło 
Jacek Marian, Lewusz Mirosław, Michałuszko Tomasz, Polakowska Urszula, Skiba Bożena, 
Słota Katarzyna, Sołtys Dariusz. 
Za głosowało 12, przeciw 0, wstrzymało się 0. 
(Zał. Prot. Nr 3) 



Przewodnicząca stwierdziła, że protokół z VI sesji Rady Gminy Adamów z dnia 
9 maja 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. 
W sprawie porządku obrad nikt nie zabierał głosu. 
Głosowanie imienne. 
Za przyjęciem porządku głosowali; Chmiel Joanna, Grela Krzysztof, Kawałko Jan, 
Kostrubiec Piotr, Krawczyk Ryszard, Kuryło Jacek Marian, Lewusz Mirosław, Michałuszko 
Tomasz, Polakowska Urszula, Skiba Bożena, Słota Katarzyna, Sołtys Dariusz. 
Za głosowało 12, przeciw 0, wstrzymało się 0. (Zał. Prot. Nr 4) 
Przewodnicząca stwierdziła, że rada gminy uchwaliła porządek obrad VII sesji 
VIII kadencji. 

Ad.4. Pan Wójt - złożył informację o działaniach Wójta podejmowanych od ostatniej sesji. 
(Zał. Prot. Nr 5) 

Ad.5. Pan Wójt - złożył sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej 
sesji. 
(Zał. Prot. Nr 6) 

Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Adamów za rok 2018 
Wójt Gminy przedstawił raport o stanie gminy za 2018 rok. (Zał. Prot. Nr 7) 
Radny Pan Grela Krzysztof Dariusz stwierdził, że w raporcie powinno się uściślić inwestycje 
poprzez bardziej szczegółowe rozbicie poszczególnych kosztów na źródła finansowania. 
Zgłosił też, uwagę do kosztów poniesionych przez Gminę na solary. Spytał czy w 
inwestycjach dotyczących rewitalizacji Gmina zrezygnowała ze ścieżki rowerowej i 
chodnika. Zapytał też o budowę drogi w miejscowości Suchowola Ulica wskazując, że termin 
realizacji był planowany od 2003 roku. 
Pani Skarbnik w odpowiedzi na uwagi poinformowała, że raport tylko wskazuje inwestycje, 
dochody i wydatki i nie jest tak szczegółowy jak przedstawiane radnym sprawozdanie 
opisowe dotyczące inwestycji. 
Wójt Gminy stwierdził, że wniosek dotyczący rewitalizacji był w 2017 roku i zawierał sześć 
mniejszych projektów. Poinformował, że te projekty były na etapie przygotowywania 
dokumentacji, poinformował też, że przez błędy w modernizacji wystąpiły problemy z 
uzyskaniem pozwoleń. Dodał, że w/w (koga i ścieżka rowerowa nie wypadły z projektu ale są 
to koszty niekwalifikowalne i utracono na nie dofinansowanie. 
Radny Pan Grela Krzysztof Dariusz zapytał czy w związku z tym, że droga i ścieżka 
rowerowa jest kosztem niekwalifikowalnym, będzie rozliczana razem z innymi inwestycjami 
z rewitalizacji. Pani Skarbnik poinformowała, że droga i ścieżka muszą być zrealizowane aby 
rozliczyć cały projekt. 
Pani Skarbik odpowiadając na uwagi poinformowała, że koszty solarów zmieniły się z uwagi 
na to, że Gmina poniosła koszty podatku VAT. Ponadto poinformowała, że w kolejnym 
naborze na solary mieszkańcy poniosą koszty podatku VAT oraz poinformowała, że 
planowane są spotkania z mieszkańcami dotyczące kolejnego naboru na solary. 
Poinformowała, że koszty solarów poszły w górę o około 30%, VAT będzie po stronie 
mieszkańców, budynki mają być oddane do użytkowania oraz, że przez pięć lat nie można nic 
zmieniać w solarach. W kwestii budowy drogi w Suchowoli poinformowała, że w 2003 roku 
zakończono tylko pewien etap budowy dogi. 
Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały. 



Głosowanie imienne. 
Za przyjęciem uchwały głosowali; Chmiel Joanna, Grela Krzysztof, Kawałko Jan, 
Kostrubiec Piotr, Krawczyk Ryszard, Kuryło Jacek Marian, Lewusz Mirosław, Michałuszko 
Tomasz, Polakowska Urszula, Skiba Bożena, Słota Katarzyna, Sołtys Dariusz. 
Za głosowało 12, przeciw 0, wstrzymało się 0. 
(Zał. Prot. Nr 8) 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 9). 

Pani przewodnicząca ogłosiła 5 minutową przerwę w obradach. 
Po przerwie. 

Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 
ze sprawozdaniem Wójta Gminy Adamów z wykonania budżetu za rok 2018. 

Pani Skarbnik odczytała uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Lublinie z dnia 15 kwietnia 2019 roku, numer: RIO-Z-I-0034/15/2019 w sprawie 
zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2018. 

Radny Mirosław Lewusz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy odczytał opinię 
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Adamów z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie 
pozytywnego zaopiniowania wykonania budżetu gminy za rok 2018 oraz wniosku do Rady 
Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Adamów za rok 2018. 

Radny Michałuszko Tomasz odczytał z protokółu z dnia 14 maja 2019 roku 
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku 
Publicznego punkt w którym komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie 
z wykonania budżetu gminy za rok 2018. 

Następnie radny Michałuszko Tomasz odczytał z protokółu z dnia 14 maja 2019 roku 
z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Ochrony 
Środowiska punkt w którym komisja nie wniosła uwag i pozytywnie zaopiniowała 
sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2018. 
Radni nie zadawali pytań i nie podjęli dyskusji w powyższej sprawie. 
Pani Polakowska Urszula Wiceprzewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały. 

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

Ad.8. Podjecie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Adamów z tytułu 
wykonania budżetu za rok 2018. 

Przewodnicząca odczytała uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Lublinie z dnia 15 maja 2019 roku, numer: RIO-Z-I-0035/15/19 
w sprawie zaopiniowania wniosku komisji rewizyjnej. 



Ponadto poinformowała, że informację Komisji Rewizyjnej Rady Gminy przedstawił 
przewodniczący Komisji Rewizyjnej i poprosiła o dyskusję. 
Radni nie podjęli dyskusji w powyższej sprawie. 

Pani Polakowska Urszula Wiceprzewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały. 

Głosowanie imienne. 
Za przyjęciem uchwały głosowali; Chmiel Joanna, Grela Krzysztof, Kawałko Jan, 
Kostrubiec Piotr, Krawczyk Ryszard, Kuryło Jacek Marian, Lewusz Mirosław, Michałuszko 
Tomasz, Polakowska Urszula, Skiba Bożena, Słota Katarzyna, Sołtys Dariusz. 
Za głosowało 12, przeciw 0, wstrzymało się 0. 
(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 Skarbnik zwróciła się z prośbą do rady o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian 
w dostarczonych materiałach tj. zmiana w Wieloletniej Prognozie finansowej i 
w uchwale Budżetowej. Pani Skarbnik poinformowała, że zmiany związane są z 
rozstrzygnięciem przetargów i przedstawiła proponowane zmiany w materiałach. 
Przewodnicząca poddała pod głosowanie ręczne „Kto jest za wyrażeniem zgody na 
wprowadzenie zmian w załączonych materiałach dotyczących Wieloletniej Prognozy 
Finansowej". 

Glosowanie ręczne - imienne. 
Za wprowadzeniem zmian w materiałach tj. w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
głosowali; Chmiel Joanna, Grela Krzysztof, Kawałko Jan, Kostrubiec Piotr, Krawczyk 
Ryszard, Kuryło Jacek Marian, Lewusz Mirosław, Michałuszko Tomasz, Polakowska 
Urszula, Skiba Bożena, Słota Katarzyna, Sołtys Dariusz. 
Za głosowało 12, przeciw 0, wstrzymało się 0. 
(Zał. Prot. Nr 14) 
Przewodnicząca stwierdziła, że wszyscy radni są „ZA" i poprosiła o przedstawienie projektu 
uchwały. 
Radny Pan Grela Krzysztof spytał z ilu inwestycji trzeba będzie jeszcze w tym roku 
zrezygnować i jakie jeszcze będą zmiany w inwestycjach. Pani Skarbnik poinformowała 
jakie inwestycje są planowane w roku 2019 i stwierdziła, że po rozstrzygnięciu przetargów 
okaże się jakie będą koszty inwestycji. 
Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały. 
Glosowanie imienne. 
Za przyjęciem uchwały głosowali; Chmiel Joanna, Grela Krzysztof, Kawałko Jan, 
Kostrubiec Piotr, Krawczyk Ryszard, Kuryło Jacek Marian, Lewusz Mirosław, Michałuszko 
Tomasz, Polakowska Urszula, Skiba Bożena, Słota Katarzyna, Sołtys Dariusz. 
Za głosowało 12, przeciw 0, wstrzymało się 0. 
(Zał. Prot. Nr 15) 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 16) 

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

Pani Skarbnik poinformowała o zmianach w dostarczonych materiałach tj. w Budżecie na 
rok 2019, przedstawiła proponowane zmiany i zwróciła się z prośba do rady o wyrażenie 
zgody na wprowadzenie zmian w dostarczonych materiałach. 



Przewodnicząca poddała pod głosowanie ręczne „Wyrażenie zgody na wprowadzenie 
zmian w załączonych materiałach dotyczących zmian w budżecie Gminy na rok 2019". 

Głosowanie ręczne - imienne. 
Za wprowadzeniem zmian w materiałach głosowali; Chmiel Joanna, Grela Krzysztof, 
Kawałko Jan, Kostrubiec Piotr, Krawczyk Ryszard, Kuryło Jacek Marian, Lewusz Mirosław, 
Michałuszko Tomasz, Polakowska Urszula, Skiba Bożena, Słota Katarzyna, Sołtys Dariusz. 
Za głosowało 12, przeciw 0, wstrzymało się 0. 
(Zał. Prot. Nr 17) 
Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały. 
Głosowanie imienne. 
Za przyjęciem uchwały głosowali; Chmiel Joanna, Grela Krzysztof, Kawałko Jan, 
Kostrubiec Piotr, Krawczyk Ryszard, Kuryło Jacek Marian, Lewusz Mirosław, Michałuszko 
Tomasz, Polakowska Urszula, Skiba Bożena, Słota Katarzyna, Sołtys Dariusz. 
Za głosowało 12, przeciw 0, wstrzymało się 0. 
(Zał. Prot. Nr 18) 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 19) 

Ad.ll. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy Adamów na lata 2019 - 2024 

Pani Danuta Pliżga omówiła przepisy prawne na podstawie których gminy uchwalają 
wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem. Radni nie podjęli dyskusji w 
powyższej sprawie. Pani Danuta Pliżga przedstawiła projekt uchwały. 
W trakcie głosowania z powodu problemów technicznych radny Kawałko Jan głosował w 
powyższej sprawie w głosowaniu imiennym - ręcznym „ZA". Pozostali radni głosowali w 
głosowaniu imiennym przy użyciu tabletów. 
Głosowanie imienne. 
Za przyjęciem uchwały głosowali; Chmiel Joanna, Grela Krzysztof, Kawałko Jan, 
Kostrubiec Piotr, Krawczyk Ryszard, Kuryło Jacek Marian, Lewusz Mirosław, Michałuszko 
Tomasz, Polakowska Urszula, Skiba Bożena, Słota Katarzyna, Sołtys Dariusz. 
Za głosowało 12, przeciw 0, wstrzymało się 0. 
(Zał. Prot. Nr 20) 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 21) 

Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Adamów. 

Pan Stanisław Hejzner przedstawił Pana Andrzeja Zastawnika - autora planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Adamów. Pani przewodnicząca poprosiła o 
omówienie planu. Pan Zastawnik poinformował o uchyleniu planu przez rozstrzygnięcie 
nadzorcze z powodu graficznych załączników. Poinformował, że w trakcie 
przygotowywania planu uzyskiwane były mapy ewidencyjne ze Starostwa Powiatowego w 
Zamościu w skali 1 : 5000, następnie w pracowni doprowadzane do skali 1 : 2000. 
Poinformował, że ten sposób działania był akceptowany przez Urząd Wojewódzki. Od 
pewnego czasu Urząd Wojewódzki zmienił swoje wymagania i jest na stanowisku, że 
rysunek planu musi być wykonany na mapie zasadniczej w skali 1 : 1000, 1: 2000. 
Poinformował też, że Wojewoda stwierdził niezgodność pomiędzy studium i planem w 
kwestii odległości od dróg do budowanych obiektów. Następnie przedstawił zmiany jakie 
wprowadził w planie. 



Radny Pan Grela Krzysztof stwierdził, że nie ma zaufania do przedstawionego planu z 
uwagi na to, że prace nad planem trwają już od czterech lat i według Pana Greli, projektant 
nie skorzystał z wcześniejszych uwag i zaleceń Wojewody. Zapytał dlaczego jest 
przedstawionych tylko 6 zmian a reszty nie przedstawiono. Stwierdził, że na jednym z 
załączników graficznych jest pieczątka starosty z lipca 2011 roku i spytał czy na takich 
załącznikach można pracować. Spytał też dlaczego pozostałe uchwały uchylone przez 
Wojewodę nie są na dzisiejszej sesji. 
W odpowiedzi na pytania Pan Zastawnik poinformował, że pozostałych 16 załączników 
graficznych jest przygotowanych do uchwalenia ale wcześniej trzeba uchwalić zmiany 
studium dla tych terenów. Przygotowane 6 załączników nie wymaga zmian w studium a 
pozostałe 16 wymaga uprzedniego uchwalenia studium. Poinformował, że zmiana studium 
będzie możliwa do uchwalenia po 11 lipca. Na tej samej sesji będzie można uchwalić plan 
w kwestii pozostałych załączników. W kwestii map z 2011 roku Pan Zastawnik 
poinformował, że dla sporządzenia planu była to jedyna mapa dla tego terenu. Radny Pan 
Grela Krzysztof stwierdził, że mapy są wielokrotnie aktualizowane w przypadku realizacji 
inwestycji i mapy muszą być aktualne. Zapytał też o datę uchylenia planu przez Wojewodę. 
Pan Zastawnik w odpowiedzi poinformował, że Wojewoda zwrócił się do Gminy o 
uchylenie planu 10 września 2018 roku. Pan Grela Krzysztof stwierdził, że od tej daty do 
czerwca nic nie zrobiono w tej sprawie. Następnie Pan Grela Krzysztof stwierdził, że 
nie jest pewny czy przedstawione przez projektanta dokumenty są dobre. Pan Andrzej 
Zastawnik poinformował, że prawo nie zmieniło się ale zmieniła się jego interpretacja. 
Przewodnicząca poinformowała, że mieszkańcy zwracają się do radnych w sprawie zmian 
planu i chcą by tę sprawę jak najszybciej załatwić. Pan Andrzej Zastawnik stwierdził, że 
dołoży wszelkich sił by plan został uchwalony. 
Radny Pan Grela Krzysztof zgłosił wniosek, żeby przedstawiony projekt uchwały w sprawie 
zmian w planie odłożyć na następną sesję a przed sesją upewnić się czy załączniki graficzne 
są dobre. Pan Andrzej Zastawnik stwierdził, że plan zrobił na mapach, które otrzymał 
i nie wie kto ma sprawdzić mapy przed sesją. Pani Skarbnik poinformowała, że w tej 
sprawie zostanie wysłane pismo. 
Radny Pan Sołtys Dariusz zadał pytanie dotyczące terenów zabudowy zagrodowej i 
powierzchni nowo wydzielanych działek nie mniejszej niż 15 arów. Zapytał czy ta 
powierzchnia może być zmniejszona. Pan Andrzej Zastawnik odpowiedział, że ta 
powierzchnia może być zmniejszona ale będzie to kłopotliwe do wykonania bo już została 
zakończona procedura uzgadniania, opiniowania i wyłożenia planu do publicznego wglądu. 
Następnie Pan Andrzej Zastawnik przedstawił procedurę uzgadniania i opiniowania planu. 
Pan Stanisław Hejzner poinformował, że w przypadku braku w planie zapisu odnośnie 
powierzchni minimalnej pod budownictwo zagrodowe, powierzchnia w trakcie podziału 
działek będzie wynosić 30 arów. 
Radny Pan Sołtys Dariusz stwierdził, że można było w planie pozwolić na budowę 
budynków wyższych niż 9 metrów. 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie ręczne wniosku Pana Greli - „Kto jest za 
przełożeniem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Adamów na jedną z najbliższych sesji". 

Głosowanie ręczne - imienne. 
Za przełożeniem w/w uchwały na jedną z najbliższych sesji głosowali; Chmiel Joanna, 
Grela Krzysztof, Kawałko Jan, Kostrubiec Piotr, Krawczyk Ryszard, Kuryło Jacek, 
Lewusz Mirosław, Michałuszko Tomasz, Polakowska Urszula Mariola, Skiba Bożena, Słota 
Katarzyna, Sołtys Dariusz. 
Za głosowało 12, przeciw 0, wstrzymało się 0. 
(Zał. Prot. Nr 22) 



Pan Dariusz Szykuła Wójt Gminy Adamów zwrócił się z prośbą o przedstawienie liczby wniosków o 
zmianę w planie złożonych przez mieszkańców. Pan Stanisław Hejzner przedstawił informację o 
liczbie wniosków w poszczególnych miejscowościach. 
Radny Pan Dariusz Sołtys spytał czy jest możliwość rozszerzenia opisu 10 działek zgłoszonych w 
Jacni o zapis „letniskowe". Pan Andrzej Zastawnik w odpowiedzi poinformował, że jest szansa 
dodania tego zapisu oraz uporządkowania odległości trenów zabudowy od dróg. Pan Zastawnik 
wyjaśnił jaka jest różnica pomiędzy budynkiem letniskowym a całorocznym. Ponadto poinformował, 
że być może uda się działki połączyć w kompleksy co obniży koszty opracowania planu. 

Ad. 13 i 14 Rozpatrzenie pism. Wolne wnioski, informacje i sprawy bieżące. 

Radna Pani Urszula Polakowska odczytała pismo z dnia 3 czerwca 2019 roku z Powiatu 
Zamojskiego dotyczące przebudowy drogi powiatowej Nr 3255 L Szewnia - Wólka Wieprzecka w 
kwestii podjęcia przez Radę Gminy Adamów uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy 
finansowej powiatowi zamojskiemu z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego zadania w 
latach 2019 - 2020. Do pisma dołączono projekt umowy partnerskiej o wspólnej realizacji i 
finansowaniu powyższego zadania z prośbą ojej podpisanie i odesłanie jednego egzemplarza. 

Pani Przewodnicząca odczytała wniosek Profesjonal Sp. z o.o. o sprzedaż gruntu 
stanowiącego własność Gminy Adamów tj. działek położonych w miejscowości Adamów Nr 595/11, 
595/14, 595/33 o łącznej powierzchni 0,1982 ha w związku z planowaną rozbudową zakładu i 
umieszczeniem instalacji fotowoltaicznej. 

Pani Przewodnicząca odczytała pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Zamościu dotyczące ustalenia 
liczby ławników wybieranych przez Radę do Sądu Okręgowego w Zamościu. Poinformowała, że 
ustalono liczbę wybieranych ławników - jedna osoba 

Pani Przewodnicząca poinformowała o propozycji udziału w darmowym szkoleniu dotyczącym 
tworzenia żłobków. 

W odpowiedzi na złożone pisma Wójt Gminy poinformował, że w kwestii pisma Starosty, dot. 
przebudowy drogi, na ostatnim spotkaniu Pan Starosta przedstawił projekt, który w porównaniu do 
wniosku Gminy, zakłada znaczne zwiększenie kosztów i poinformował, że tak duże zwiększenie 
kosztów sprawi, że Gmina w ciągu dwóch lat odda znaczną ilość środków na inwestycje. Wójt 
Gminy poinformował, że stanowisko Starosty jest takie, że aby projekt realizować Gmina musi 
dołożyć środki finansowe. Wójt Gminy poprosił radnych o rozważenie czy zrezygnować z inwestycji 
gminnych i pomóc powiatowi. 
Wójt Gminy przypomniał o planowanym naborze wniosków na solary. 
Następnie Wójt Gminy poinformował, że zgodnie z zawartą umową na budowę parkingu w 
Bondyrzu, Starosta miał zapewnić podbudowę i do chwili obecnej nie pokrył tych kosztów. 
W kwestii lamp oświetleniowych w Suchowoli Wójt Gminy poinformował, że Gmina w powyższej 
sprawie ma zawarte umowy i na ich podstawie będzie współfinansować zadanie. Poinformował też, 
że zakres prac był określony w protokołach i dokumentach. 

Pani Danuta Pliżga omówiła wniosek Profesjonal Sp. z o.o. o sprzedaż gruntu stanowiącego 
własność Gminy Adamówtj. działek położonych w miejscowości Adamów Nr 595/11, 595/14, 
595/33. Wskazała na mapach lokalizację działek i opisała ich położenie. 
Po dyskusji w powyższej sprawie, pani Przewodnicząca podsumowała, że wszyscy radni są zgodni, 
że sprzedać można tylko działkę bezpośrednio przylegającą do działek należących do Profesjonal, 
pozostałych działek nie należy sprzedawać. W powyższej sprawie nie przeprowadzono głosowania 
imiennego. 



Radny Pan Kawałko Jan poinformował, że firma odbierająca odpady zostawia opony ciągnikowe i 
stwierdził, że należy podjąć z firmą rozmowy aby odbierane były wszystkie odpady. 
W odpowiedzi Wójt Gminy poinformował, że firma stoi na innym stanowisku niż Gmina i będą w tej 
sprawie prowadzone rozmowy. Piotr Nogas poinformował, że odpady z działalności rolniczej np. 
opony ciągnikowe, worki po nawozach, pojemniki po opryskach nie są odpadami komunalnymi 
bezpośrednio powstającymi w gospodarstwie domowym i są odpadami pochodzącymi z dodatkowej 
działalności rolniczej. 

Ad. 15. Pani Bożena Skiba - Przewodnicząca Rady Gminy Adamów zamknęła obrady VII sesji VIII 
kadencji Rady Gminy Adamów. 

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

RADY GMINY 

Bożena Skiba 


