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

odbytej w dniu 28 marca 2019 r. 

V sesję VIII kadencji Rady Gminy Adamów odbyto w sali narad Urzędu Gminy Adamów. 
Sesję rozpoczęto o godz. 1530, a zakończono o godz. 1925. 
Bożena Skiba - przewodnicząca obrad. 
Jan Cios - protokolant. 

Radni obecni: 

1. Pani Chmiel Joanna Barbara 
2. Pan Grela Krzysztof Dariusz 
3. Pan Kawałko Jan Henryk 
4. Pan Komisarczuk Dariusz Wiesław 
5. Pan Kostrubiec Piotr 
6. Pan Krawczyk Ryszard 

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

Lista obecności (Zał. Prot. Nr 1). 

1. Pan Kuryło Jacek Marian 
2. Pani Matwij Renata Ewa 
3. Pani Tyrka-Stećko Beata 

Radni nieobecni; 

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. Pan Witold Marucha - Wicestarosta Zamoj ski 
6. Pani Marta Korona - Geodeta Powiatowy 
7. Pani Maria Sak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Suchowoli 
8. Pani Danuta Jaworska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Adamowie 
9. Sołtysi 
10. Delegacja mieszkańców z Suchowoli-Koloni 
11. Publiczność 
12. Pracownicy Urzędu Gminy Adamów. 

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 zmian w wieloletniej prognozie finansowej 
- dyskusja 
-podjęcie uchwały 

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

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodzin na lata 
2019-2021 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały XXXI/262/18 Rady Gminy Adamów z dnia 
12 października 2018 r. 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej 
Św. Andrzeja Boboli w Kosobudach na dofinansowanie prac przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Adamów w 2019r. 
- dyskusja 
-podjęcie uchwały 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokalu 
użytkowego i przeniesienie własności lokalu na Gminę Adamów 
- dyskusja 
-podjęcie uchwały 

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Adamów 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

15. Rozpatrzenie pism 

16. Wolne wnioski, informacje i sprawy bieżące 

17. Zamknięcie obrad sesji. 



Przebieg sesii: 

Ad.l. Otwarcia V 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 IV sesji VIII kadencji ktoś z radnych 
chce wnieść uwagi?. Uwag nie zgłoszono. 
Głosowanie imienne. 
Za przyjęciem protokółu z IV sesji Rady Gminy Adamów z dnia 24 stycznia 2019 r. 
głosowali; Chmiel Joanna, Grela Krzysztof, Kawałko Jan, Komisarczuk Dariusz, Kostrubiec 
Piotr, Krawczyk Ryszard, 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 IV sesji Rady Gminy Adamów z dnia 
24 stycznia 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. 
Radna Katarzyna Słota poprosiła o wysłuchanie przybyłych mieszkańców Suchowola-
Kolonia. 

Wójt prosił o wysłuchanie pana Starosty po punkcie 5 porządku. 

Głosowanie imienne. 
Za uchwaleniem porządku obrad głosowali; Chmiel Joanna, Grela Krzysztof, Kawałko Jan, 
Komisarczuk Dariusz, Kostrubiec Piotr, Krawczyk Ryszard, 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 V sesji VIII kadencji. 

Przewodnicząca oddała głos mieszkańcom z Suchowoli-Koloni. 
Mieszkańcy Suchowoli -Koloni pytali w jakim czasie będzie zaplanowana i zrobiona droga, 
martwią się czy karateka czy inne służby w razie potrzeby dojadą?. 
Proszą aby coś zrobić z tym bagnem, od 12 lat mówi się, że ma być położona kostka, na 
części drogi położono kostkę i wnoszą o dalsze położenie kostki. Zdają sobie sprawę, że nie 
da się wykonać drogi od zaraz, ale proszą, żeby podjąć prace przygotowawcze do budowy 
drogi. Naprawa drogi kamieniem nie przynosi oczekiwanych efektów. Po opadach deszczu 
jest niszczona, kamień spływa i droga staje się nieprzejezdna, pozostaje bagno. 
Radna Katarzyna Słota poinformowała, że sprawa dotyczy pisma jakie mieszkańcy złożyli. 
Chodzi nam o to, aby wszcząć procedurę, projektowania i budowy drogi. Z posiadanej 
wiedzy wiemy, że taka procedura długo trwa w dodatku droga jest o różnej szerokości. 



Chcemy aby zarezerwować pieniądze w budżecie w roku 2019. 
Z funduszu sołeckiego staramy się przeznaczyć jak najwięcej pieniędzy. Z uwagi na to, że 
teren jest górzysty i pagórkowaty droga po każdym remoncie jest niszczona przez wody 
opadowe. 
Szkoda przeznaczać pieniędzy na ten remont. Gmina wykonuje naprawę drogi koparką, ale 
nie przynosi to oczekiwanych efektów. Trudności są z dojazdem do szkoły i pracy problem 
jest dojazdem autobusu dowożącego dzieci do szkoły. 

Odbiorcy mleka mają duży problem z odbiorem mleka od największego producenta mleka. 
Zwróciła się o wszczęcie procedury ze względu na bezpieczeństwo nasze oraz godne 
egzystowanie. 
Wiceprzewodnicząca pani Urszula Polakowska odczytała pismo sołectwa Suchowola-
Kolonia z dnia 14 marca 2019r. dotyczące prośby o wszczęcie procedury budowy drogi. 
Pan Wójt odnosząc się przybliżył realizację zadań inwestycyjnych na terenie gminy oraz 
przedsięwzięcia jakie podejmuje gmina w zakresie pozyskania środków. Wszystkie drogi na 
terenie gminy są przejezdne, staramy się wysyłać koparkę, naprawiamy sprzętem takim jaki 
mamy. Kiedy gmina była dysponentem funduszu sołeckiego to miała do dyspozycji około 20 
tys. zł. i kupowała niesort na całą gminę. Dzisiaj każde sołectwo ma środki do swojej 
dyspozycji. Wszystkie drogi są przejezdne i wszystkie służby dojadą. Droga do was jest tylko 
utwardzona. Wykonanie wszystkich rzeczy będzie kosztowne, tj. pozyskanie gruntów będzie 
trochę trwało. Poza tym gmina nie może sobie pozwolić na robienie dokumentacji, żeby 
leżała. Na dzień dzisiejszy mamy przygotowane dokumentacje na budowę drogi 
w Czarnowodzie, Bliżowie, Trzepiecinach, Bondyrzu w kierunku cmentarza, Jacni przy 
zbiorniku wodnym, Suchowoli Ulica, Adamowie za stacją paliw, Suchowoli do plebanii, 
Żyznowa. Duże inwestycje, realizowane są z powiatem, budowa drogi Kalinowice -
Rachodoszcze - Suchowola - Maciejówka, złożyliśmy wniosek na drogę powiatową Szewnia 
Dolna - Wólka Wieprzecka, która w dniu dzisiejszym przekazana zostanie Starostwu 
Powiatowemu. W Koloni zrobiono około 1.5 km drogi, w ubiegłym roku wybudowaliśmy 
wodociąg oraz złożyliśmy wniosek na budowę świetlicy. Gmina ma rocznie 3 min. zł na 
inwestycje. W tym roku przeznaczamy 2 min. zł dla Starostwa, zabezpieczone 700 tys. zł dla 
Szewni, pozostaje 300 tys. zł. i tym środkami możemy dysponować. Nie da się tak zrobić, że 
w Suchowoli-Kolonia co roku realizujemy inwestycje za 2 min. zł., 1 min. zł., czy 200 tys. zł. 
Jeżeli rada znajdzie środki i nas zobliguje. Będziemy robić projekty następne. W Koloni 
trzeba będzie robić drogę specustawą nie będzie zgody nie wszystkim będzie pasowało. Są to 
projekty czasochłonne i kosztowne. Tylko na dzień dzisiejszy jeżeli złożymy trzy wnioski 
i po miesiącu otrzymamy odpowiedź, że na któryś projekt uzyska się dofinansowanie. Z tych 
dróg które wymieniłem to wtedy możemy rozważać możliwość wejścia do kolejnych 
projektów w dniu dzisiejszym przy tylu inwestycjach nie chciałbym obiecywać, czy mówić, 
że będziemy robić nowy projekt, który może leżeć i nie mieć środków na jego realizację. 
Mieszkańcy prosili o uwzględnienie drogi w przyszłej perspektywie i wszczęcie procedury. 
Mieszkańcy we własnym zakresie nie są w stanie podjęcia tego zadania. 

W dyskusji na temat zakupu i stosowania kruszywa na drogi, budowy i wybudowanych dróg 
głos zabierali, Skarbnik Gminy, Bożena Skiba, mieszkańcy sołectwa Suchowola-Kolonia, 
Piotr Szmidt, Tomasz Michałuszko, Wójt, Dariusz Komisarczuk, Krzysztof Grela, Dariusz 
Sołtys, Urszula Polakowska, Katarzyna Słota, która również odczytała fragment protokółu 
z zebrania odbytego w Suchowoli-Koloni, dotyczącego budowy dróg. Prosiła o słowo, gdy się 
zwolnią środki, to będzie ta droga robiona w pierwszej kolejności będzie wszczęta procedura. 
Radny Jan Kawałko - mówił, żeby zająć stanowisko jakie zajęła komisja budżetowa tj. jak 
pojawią się środki, oszczędności budżetowe, żeby tym problemem się zająć ponieważ 
problem będzie się pojawiał, mieszkańcy systematycznie będą przejeżdżać. 



Radny Dariusz Sołtys mówił, że takie stanowisko zajął Wójt - jak pojawią się środki. 

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 ) 

Pan Wójt - poinformował, że na komisjach rady gminy mówiono na temat powstałych 
problemów po przeprowadzonej modernizacji ewidencji gruntów i budynków wykonanej na 
terenie gminy Adamów. Mieszkańcy nie zgadzają się z nakazami płatniczymi, ponieważ 
zmieniono klasyfikację gruntów. Gmina ma problemy z wykonaną dokumentacją, problemy 
te staramy się z powiatem rozwiązać. Zwrócił się do Starosty oraz geodety powiatowego o 
pomoc w rozwiązywaniu tych problemów, ponieważ rękojmia firmy która wykonywała 
modernizację trwa jeszcze rok. 
Firmy geodezyjne oraz geodeci nie chcą z nami współpracować nie przyjmują zleceń na 
wykonanie dokumentacji dla gminy oraz od mieszkańców. 

Zabierając głos Wicestarosta Zamojski przedstawił informację na temat dróg przebiegających 
przez teren gminy Adamów. W dniu dzisiejszym rada gminy podejmie uchwałę o zwrocie 
Starostwu drogi Szewnia - Wólka Wieprzecka. Na podstawie której w dniu jutrzejszym Rada 
Powiatu podejmie uchwałę o przejęciu tej drogi. Następnie złoży wniosek odofinansowanie 
na przebudowę tej drogi z funduszu dróg samorządowych. 
Nie byłoby to możliwe gdyby rada nie zabezpieczyła w budżecie środków na współudział we 
wkładzie własnym potrzebnym do zrealizowania tej inwestycji. 
Droga Kalinowice - Maciejówka projekt jest realizowany. Był wniosek o obniżenie 
krawężników w miejscowości Suchowola - wniosek ten zostanie uwzględniony. Wszystkie 
wnioski w trakcie tej inwestycji są rozpatrywane i analizowane. Pojawiły się obawy w 
związku z planowaną budową wytwórni wody w Grabniku. I co do przebiegu trasy, którą 
ta woda byłaby wywożona. Szukamy alternatywnego rozwiązania chcielibyśmy, aby 
ta trasa prowadziła przez Krasnobród następnie do Jacni. 
Droga Suchowola - Potoczek zgłaszany był problem, że działki mieszkańców stykają się 
z drogą, problem ten jest rozwiązywalny, już są zgody mieszkańców na udostępnianie tych 
działek i można na bieżąco zgłaszać wnioski w tym zakresie do Zarządu Dróg Powiatowych. 
Problem związany z geodezją jest nam znany. Nie uchylamy się od tego, żeby go rozwiązać 
musimy wspólnie zadziałać. 

Pani Marta Korona geodeta powiatowy w Starostwie Powiatowym w Zamościu mówiła 
między innymi, że Starosta Powiatowy jest organem, który prowadzi ewidencje gruntów 
i budynków jest to rejestr zapewniający gromadzenie, aktualizację i udostępnianie danych 
o gruntach budynkach i lokalach i właścicielach. Mówiła o procedurze modernizacji, 2016 
roku przystąpiliśmy do projektu i w ramach tego projektu Starostwo pozyskało 100% 
środków zewnętrznych na przeprowadzenie modernizacji. Całą procedurę modernizacji 
przeprowadza Starosta, natomiast wykonawcą prac geodezyjnych w ramach przetargu była 
wyłoniona firma MGGP z Tarnowa. Przedstawiła art. 24 a ustawy prawo geodezyjne, gdzie 
wskazane są procedury. 



Starosta poinformował mieszkańców - wywiesił na BIP, wysłano pismo do Wójta z prośbą 
aby wywiesił na tablicy ogłoszeń oraz żeby przekazał sołtysom, że będzie modernizacja. 
Firma geodezyjna opracowała projekt modernizacji. Ten projekt został przekazany 
mieszkańcom do wglądu. Była informacja publiczna (27.03.2018r) do wglądu, nikt 
indywidualnie nie zawiadamiał. Zgłosiło się około 200 osób. Był to czas trzech tygodni na 
składanie uwag. 
Później informację o modernizacji ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubelskiego (24.04. poz. 1934). od momentu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
osoby mające interes prawny, mają termin 30 dni na zgłaszanie zarzutów do modernizacji. 
Wszystkie zarzuty po tym terminie stają się wnioskami o aktualizacje danych 
ewidencyjnych gruntów i budynków. 
W dalszej części wystąpienia omówiła zmiany przeklasyfikowania gruntów. 
Poinformowała, że każdy problem związany z ewidencją gruntów i budynków trzeba 
zgłaszać na piśmie do Starostwa Powiatowego. Rękojmia na wykonaną dokumentację przez 
MGGP trawa jeszcze rok. 
Organem nadzoru jest Wojewoda Lubelski. 
W dyskusji głos zabierali radni; Jan Kawałko, Krzysztof Grela poruszyli problem związany 
między innymi z naliczeniem niesłusznie podatku od nieruchomości zajętego pod drogi. 
Pani Skarbnik - prosiła, aby informować mieszkańców w sposób jasny, a odpowiedzi 
mieszkańcom konstruować w sposób jasny, zrozumiały dla mieszkańców. 
Pani Marta Korona odniosła się do przedstawionych wystąpień. Omówiła cel modernizacji. 
Radny Jan Kawałko proponował, aby gmina wychwyciła działki tchy mieszkańców którym 
naliczono podatek od nieruchomości zajęte pod drogi i jako Urząd wystąpiła z wnioskiem. 
Odpowiedź - prześlemy informację firmie w ramach wat opracowania. 
W dyskusji głos zabierali radni; Katarzyna Słota, Dariusz Komisarczuk, Piotr Kostrubiec, 
Dariusz Sołtys podkreślając między innymi podkreślano, że po przeprowadzonej 
modernizacji firmy geodezyjne i geodeci nie chcą wykonywać prac geodezyjnych na 
terenie gminy Adamów. 
Pani Marta Korona udzielając odpowiedzi na pytania, proponowała między innymi, aby 
wszystkie uwagi mieszkańcy przesyłali do Starostwa. 
Wójt - modernizacja miała pomóc wszystkim gminom. Tam gdzie wiedzieliśmy, że są 
błędy prostowaliśmy. Jako przykład niezgodności map podał drogę w Jacni. Prosił aby 
powiat pomógł rozwiązać ten problem. Pani Pliżga, wyjaśniła, że gmina nie ma możliwości 
sprawdzenia ponieważ nie ma w zasobach map. 
Pani Marta Korna - odniosła się do przedstawionego problemu. 
Pan Marek Barcicki - pytał, dlaczego nikt z geodetów w całym województwie lubelskim 
i spoza województwa lubelskiego nie chce przyjąć zlecenia na wykonanie czegokolwiek jak 
jest robota na styku Starostwo Powiatowe w Zamościu i gmina i jaka jest tego przyczyna? 
Ludzie mają z tym problem. Prosił o jasność wypowiedzi. Mieszkańcy skarżą się, że nie 
mogą znaleźć geodetów którzy pojęliby się wykonania prac geodezyjnych. 
Pani Marta Korona - nie prawdą jest, że nie są wykonywane prace w powiecie zamojskim, 
świadczy o tym ilość zgłoszeń. 
Pani Skarbnik - mówiła między innymi, że chodzi nam, aby mieszkańcy naszej gminy nie 
mieli problemów oraz aby gmina również nie miała problemów z przygotowaniem 
dokumentacji geodezyjnej. Żeby mieszkańcy mieli takie same działki, takie same numery. 
Żeby gmina mogła się rozwijać i robić inwestycje. Nienormalne jest aby gmina czekała 
dwa lata na mapy geodezyjne do celów projektowych. Prosiła o szybkie wyprostowanie. 
Mieszkaniec gminy przedstawił swoje problemy dot. przebiegu granic. 
Pani Marta Korona - odniosła się do poruszonych spraw. 



Pan Starosta, każdy problem jest indywidualny, firma która miała wykonać zlecenie zgodnie 
z przepisami prawa powinna ponosić odpowiedzialność za jakość wykonanych prac. 
Mamy jeszcze rok rękojmi w związku z którym możemy wysyłać uwagi do firmy, która 
sporządziła tą dokumentację. Musimy wspólnie z Wójtem opracować procedurę, aby te 
osoby które świadomie wiedzą, że mają problem, ale zapewne i te osoby które nie wiedzą 
0 problemie. Żeby przy pomocy pana Wójta te osoby składały do nas pisma z uwagami 
1 wadami przygotowanej modernizacji. Dzięki temu będziemy mogli przesyłać do tej firmy, 
która przyjęła to zlecenie w celu naprawy tego. 
Wójt - nie wszyscy jesteśmy geodetami i nie musimy się znać. Chodzi nam o to, że 
gdybyśmy nie robili drogi nie wiedzielibyśmy, że taka sytuacja istnieje. Zwrócił się się 
z prośbą do Starosty i pani kierownik, aby powiat powiedział nam, gdzie są rozbieżności, 
abyśmy mogli powiadomić mieszkańców. 

Starosta, zastanawiamy się nad tym jak rozwiązać ten problem. Będziemy informować za 
pośrednictwem Wójta o tym jak wypracujemy jakieś konkretne rozwiązanie. Temat jest 
bardzo trudny. Jeżeli chodzi o drogę powiatową Suchowola - Majdan Ruszowski 
zwracaliśmy się do Wójtów gmin z prośbą o wskazywanie tych najbardziej koniecznych 
dróg które jest potrzeba wyremontować, czy przebudowywać. Pierwszym krokiem jeżeli 
zapadnie decyzja o remoncie drogi będzie przygotowanie dokumentacji na którą trzeba 
czekać około roku. Zadeklarował, że sprawdzi przebieg drogi i udzieli odpowiedzi. 
Wójt odnośnie pisma, czy taka deklaracja była, nasza gmina nie wskazywała, 
powiedzieliśmy panu Staroście, że wszystkie drogi są ważne. I żeby sam wybierał 
kolejność. 
Radna Katarzyna Słota zapytała w sprawie ewidencji, a chodzi o mieszkańców, którzy nie 
wiedzą że mają coś nieprawidłowo. Czy każdy może przybyć do Starostwa i rozwiązać 
problem. 
Pani Skarbnik napiszemy pismo aby starostwo ujawniło wszystkie rozbieżności na terenie 
gminy Adamów. 

Pani Marta Korona poinformowała, że jest to niemożliwe, wniosek musi wyjść od 
mieszkańców. 
Można skorzystać ze strony internetowej „geoportal" Starosty Powiatowego. 
Wójt wniosek będzie ogólny. 
Pani Marta Korona przekażemy wniosek wyżej. 
Starosta staramy się ten problem rozwiązać na mocy obowiązującego prawa, prosił 
o cierpliwość, pracujemy nad rozwiązaniem problemu. 
Radny Lewusz Mirosław zapytał o dalsze kroki w sprawie budowy drogi Szwnia Dolna 

- Wólka Wieprzecka. 
Pan Starosta, następnym krokiem w dniu jutrzejszym będzie podjęta uchwała przez Radę 
Powiatu Zamojskiego o przejęciu tej drogi. Następnie będzie złożenie wniosku o 
przebudowę tej drogi do funduszu dróg samorządowych. Jeżeli wniosek uzyska poparcie to 
realizacja będzie w tym roku. 
Radny Dariusz Sołtys - prosił o wykonanie kładki na moście w Jacni na drodze powiatowej 
Jacnia - Krasnobród. Jest chodnik przed mostem i za mostem, a na moście nie ma. 
W okresie letnim droga jest nie do przejścia. 
Poinformował, że z funduszu sołeckiego m. Jacnia zaplanowano projekt oświetlenia 

ulicznego w kierunku Krasnobrodu od skrzyżowania do końca zabudowań. Zapytał, czy jest 
jakaś szansa by Starostwo pomogło wybudować oświetlenie? 
Zastanawiamy się jak zaprojektować, czy wykonać projekt oświetlenia ulicznego, czy 
chodnika? 



Pan Witold Marucha odpowiedział, że jeżeli chodzi o kładkę Wójt jest w kontakcie z panem 
Starostą. Pan Starosta zobowiązał się, że będzie przygotowywał dokumentację na wykonanie 
tej kładki. 
Jeżeli chodzi o oświetlenie, oświetlenie jest zadaniem gminy. Poza tym jest już koniec 
marca i ustalony budżet. 
Jan Kawałko - podziękował za oświetlenie przy drodze Kalino wice - Maciejówka. 

Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej 
Pani Skarbnik przypominała, że materiały radni otrzymali. W związku z tym , że został 
ogłoszony nabór wniosków na fundusz dróg samorządowych, przygotowujemy wnioski na 
trzy drogi w miejscowościach; Bliżów, Trzepieciny i Suchowola Ulica. W związku z tym, 
że na drogę w Suchowoli Ulica zabezpieczono w budżecie 20 tys. zł na rok 2019. Zwiększmy 
na tą inwestycję środki własne do tego programu. 
Pojawił się nabór na wnioski infrastrukturę sportową, przygotowywany jest wniosek 
na remont dachu na sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Suchowoli. 
Zwiększona została nam subwencja oświatowa, którą wprowadzamy do budżetu. 
Przedstawiła projekt uchwały. 
Głosowanie imienne. 
Za przyjęciem uchwały głosowali; Chmiel Joanna, Grela Krzysztof, Kawałko Jan, 
Komisarczuk Dariusz, Kostrubiec Piotr, Krawczyk Ryszard, Lewusz Mirosław, Michałuszko 
Tomasz, Polakowska Urszula, Skiba Bożena, Słota Katarzyna, Sołtys Dariusz. 
Za głosowało 12, przeciw 0, wstrzymało się 0. (Zał. Prot. Nr 7) 

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 8). 

Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2019 
Pani Skarbnik zwróciła się z prośba do rady o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian 
w dostarczonych materiałach tj. zmiana funduszu sołeckim Boża Wola - zwiększenie 
środków na wykonanie oświetlenia ulicznego. 
Przewodnicząca poddała pod głosowanie „ Wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian 
w załączonych materiałach dotyczących zmian w budżecie na rok 2019". 
Głosowanie imienne. 
Za wprowadzeniem zmian głosowali; Chmiel Joanna, Grela Krzysztof, Kawałko Jan, 
Komisarczuk Dariusz, Kostrubiec Piotr, Krawczyk Ryszard, Lewusz Mirosław, Michałuszko 
Tomasz, Polakowska Urszula, Skiba Bożena, Słota Katarzyna, Sołtys Dariusz. 
Za głosowało 12, przeciw 0, wstrzymało się 0. (Zał. Prot. Nr 9 ). 
Pani Przewodnicząca stwierdziła, że rada wyraziła zgodę na wprowadzanie zmian. 

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały. 
Głosowanie imienne. 
Za przyjęciem uchwały głosowali; Chmiel Joanna, Grela Krzysztof, Kawałko Jan, 
Komisarczuk Dariusz, Kostrubiec Piotr, Krawczyk Ryszard, 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. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodzin na lata 
2019-2021 
Pani Danuta Jaworska - omówiła i przestawiła projekt uchwały 



Głosowanie imienne. 
Za przyjęciem uchwały głosowali; Chmiel Joanna, Grela Krzysztof, Kawałko Jan, 
Komisarczuk Dariusz, Kostrubiec Piotr, Krawczyk Ryszard, 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 uchylenia Uchwały XXXI/262/18 Rady Gminy Adamów z dnia 
12 października 2018 r. 

Pan Piotr Szmidt udzielił wyjaśnienia do projektu uchwały. 
Pan Tomasz Michałuszko przedstawił projekt uchwały. 

Głosowanie imienne. 
Za głosowali; Chmiel Joanna, Grela Krzysztof, Kawałko Jan, Komisarczuk Dariusz, 
Kostrubiec Piotr, Krawczyk Ryszard, 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 uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 15). 

Pan Starosta podziękował za podjęcie uchwały i z panią Marta Korona opuścili obrady sesji. 

Pani przewodnicząca ogłosiła 10 minutowa przerwę w obradach. 
Po przerwie. 

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu 

Pani Aneta Zub udzieliła wyjaśnienia oraz przedstawiła projekt uchwały. 
Głosowanie imienne. 
Za głosowali; Chmiel Joanna, Grela Krzysztof, Kawałko Jan, Komisarczuk Dariusz, 
Kostrubiec Piotr, Krawczyk Ryszard, Lewusz Mirosław, Michałuszko Tomasz, Polakowska 
Urszula, Skiba Bożena, Słota Katarzyna, Sołtys Dariusz. 
Za głosowało 12, przeciw 0, wstrzymało się 0. (Zał. Prot. Nr 16) 

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 17). 

Ad.ll. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej 
Św. Andrzeja Boboli w Kosobudach na dofinansowanie prac przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków 
Pan Piotr Nogas udzielił wyjaśnienia oraz przedstawił projekt uchwały. 
Głosowanie imienne. 
Za głosowali; Chmiel Joanna, Grela Krzysztof, Kawałko Jan, Komisarczuk Dariusz, 
Kostrubiec Piotr, Krawczyk Ryszard, 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. 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Adamów w 2019r. 

Pan Piotr Nogas udzielił wyjaśnienia oraz przedstawił projekt uchwały. 
Głosowanie imienne. 
Za głosowali; Chmiel Joanna, Grela Krzysztof, Kawałko Jan, Komisarczuk Dariusz, 
Kostrubiec Piotr, Krawczyk Ryszard, 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. 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokalu 
użytkowego i przeniesienie własności lokalu na Gminę Adamów 

Pani Danuta Pliżga omówił oraz przedstawiła projekt uchwały. 
Głosowanie imienne. 
Za głosowali; Chmiel Joanna, Grela Krzysztof, Kawałko Jan, Komisarczuk Dariusz, 
Kostrubiec Piotr, Krawczyk Ryszard, Lewusz Mirosław, Michałuszko Tomasz, Polakowska 
Urszula, Skiba Bożena, Słota Katarzyna, Sołtys Dariusz. 
Za głosowało 12, przeciw 0, wstrzymało się 0. (Zał. Prot. Nr 22) 

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 23 ). 

Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Adamów 

W projekcie Statutu Gminy Adamów wprowadzono zmiany; 
1. W § 41 przed pierwszym zdaniem dodaje się cyfrę „1". 
2. W paragrafie 33 w pkt. 1 skreśla się ppkt. 10, kolejne numeiy 11 i 12, otrzymują numery 

„10, 11". 
3. W paragrafie 56 pkt. 7 oznacza się numerem „6". 
4. W paragrafie 69 pkt 2 ppkt 8 otrzymuje brzmienie; "ppkt 8) podpisy kontrolujących 
i kierownika kontrolowanej jednostki, lub notatkę o odmowie podpisania protokołu." 
5. Zmiana publikacji Ustawy o samorządzie gminnym - Dziennik Ustaw otrzymuje brzmienie 
„(Dz .U. z 2019, poz.506)". 

W dyskusji głos zabierali; Dariusz Komisarczuk, radca prawny. 

Radna Katarzyna Słota zapytała, czy w statucie mamy nagrywanie komisji? 
Przewodnicząca - wyjaśniła, że nie ma nagrywania posiedzeń komisji. 
Pan radca wyjaśnił, że obrady rady gminy są nagrywane i transmitowane oraz udostępniane 
w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Rada Gminy odstąpiła od czytania treści całego projektu Statutu Gminy Adamów 

Pan Mirosław Lewusz odczytał projekt uchwały oraz protokół Nr 1/2019 z posiedzenia 
Komisji Statutowej odbytego w dniu 14 marca 2019 r. 



Radny Jan Kawałko zapytał radce prawnego, czy nie można wprowadzić do Statutu 
nagrywanie na nośniku obrad komisji. 

Pan Radca odpowiedział, że nie widzi problemu, nie ma zakazu, aby taki punkt dopisać. 
Problem jest natury tej, że mamy podpisaną umowę na transmisje obrad sesji za którą 
płacimy. 

Pani przewodnicząca wyjaśniła, że pytała kto w sprawie Statutu kto chce zabrać głos, 
uchwałę odczytano, obecnie jesteśmy już zalogowani. Zmianę można wprowadzić, ale 
nie w tej chwili. 

Głosowanie imienne. 

Za przyjęciem uchwały głosowali; Chmiel Joanna, Kawałko Jan, Komisarczuk Dariusz, 
Kostrubiec Piotr, Krawczyk Ryszard, Lewusz Mirosław, Michałuszko Tomasz, Polakowska 
Urszula, Skiba Bożena, Sołtys Dariusz. 
Wstrzymali się; Grela Krzysztof, Słota Katarzyna. 
Za głosowało 10, przeciw 0, wstrzymało się 2. (Zał. Prot. Nr 24 ) 

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot Nr 25). 

Ad. 15. Pani Bożena Skiba odczytała informację Starosty Zamojskiego o wysokości dotacji z budżetu 
Powiatu Zamojskiego na ochronę zabytków udzielonych w 2018 r. 

Ad. 16. Radny Dariusz Komisarczuk - zgłosił prepozycję ogłoszenia na stronie gminy informacji dotyczącej 
przeprowadzonej modernizacji gruntów. 
Radna Bożena Skiba podziękowała za wycięcie i uprzątnięcie krzaków przy drodze prowadzącej 
do Czarnowody. 
Radny Jan Kawałko - nawiązał do rozmów z komisji dotyczących zmiany Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego, proponował aby zmiany planu przeprowadzić kompleksowo. 
Pan radca, prawo nie zezwala i nie zabrania na wyłanianie osób. Gmina i jej finanse pozwalają 
w jakim zakresie mogą być przeprowadzić zmiany - decyzję podejmuje rada gminy. 
Dyskutowano na temat wyłaniania osób do zmiany im planu zagospodarowania przestrzennego. 
Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Suchowoli podziękowała za podjecie tematu dotyczącego 
remontu dachu na sali gimnastycznej. 
Pan Wójt odniósł się do wcześniej poruszonych spraw; 
Zmian panu zagospodarowania przestrzennego - jest 41 wniosków. Koszt wykonania zmian 
wyniósłby około 148 tys. zł. 
Jeżeli nie będą wskazani mieszkańcy, to należy wskazać skąd wziąć pieniądze na przekształcenie dla 
wszystkich. 
Sprawa nagrywania komisji - jak najbardziej jestem za nagrywaniem komisji. Przedstawił między 
innymi spostrzeżenia do pracy komisji, praca komisji trwała około 3 godzin, dyskusja była obszerna, 
a w protokółach zdawkowo po trzy zdania napisano. 
Nie pisane jest to co na komisjach się odbywa. Rozbieżność w czasie pracy dwóch komisji. 

Nie dopuszczę do sytuacji, jeżeli radny przyjdzie do mnie i będzie oczekiwał coś w zamian za coś. 
Na takie rzeczy sobie nie pozwolę wobec mnie, czy pracowników. 
Poinformował, o naborze wniosków na energię odnawialną. 
Pani Skarbnik poinformował, że nabór wniosków będzie w m-cu lipcu i sierpniu. Wszystkie osoby 
zapisane na listę rezerwowa będą informowane. 



Ad. 16. Pani Bożena Skiba - Przewodnicząca Rady Gminy Adamów przypomniała o obowiązku 
złożenia oświadczenia majątkowego w dwóch egzemplarzach w terminie do 30 kwietnia, 
zamknęła obrady V sesji VIII kadencji Rady Gminy Adamów. 

Protokółował 

Jaiijcnos P R Z E W O D N I C Z Ą C A 

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


