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

odbytej w dniu 20 listopada 2019 r. 

XI sesja VIII kadencji Rady Gminy Adamów odbyła się w sali narad Urzędu Gminy Adamów. 
Sesję rozpoczęto o godz. 15.30, a zakończono o godz. 18.10. 
Bożena Skiba - przewodnicząca obrad. 
Adam Walczak - 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 Kuryło Jacek Marian 

Lista obecności (Zał. Prot. Nr 1) 

8. Pan Lewusz Mirosław Paweł 
9. Pani Michałuszko Tomasz Marek 
10. Pani Polakowska Urszula Mariola 
11. Pani Skiba Bożena Ela 
12. Pan Słota Katarzyna 
13. Pan Sołtys Dariusz Kazimierz 
14. Pani Tyrka-Stećko Beata 

Oprócz radnych w sesji udział wzięli: 

1. Pan Dariusz Szykuła 
2. Pan Piotr Smidt 
3. Pani Ewelina Droździel - Szykuła 
4. Pan Marek Barcicki 
5. Pan Adam Flaga 
6. Pani Elżbieta Kuźma 

7. Pani Danuta Jaworska 

8. Pani Teresa Turczyn 

9. Pani Aneta Malicka 
10. Pani Anna Romaszko 
11. Pani Anna Skóra 
12. Pani Aneta Zub 

- Wójt Gminy 
- Sekretarz Gminy 
- Skarbnik Gminy 
- Radca prawny 
- Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Suchowoli 
- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szewni Górnej 
- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Adamowie 

- Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Adamowie 

- Inspektor d/s. Wymiaru Zobowiązań Pieniężnych 
- Inspektor ds. Oświatowych, Zdrowia i Sportu 
- Inspektor d/s. Księgowo-Podatkowych 
- Podinspektor d/s. Finansowych Gospodarki 
Odpadami 

Lista obecności osób zaproszonych i pracowników Urzędu Gminy. 
(Zał. Prot. Nr 2,3) 

Porządek sesji: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji. 
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 przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Adamów 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2020. 

- dyskusja, 
- podjęcie uchwały. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2020 rok. 

- dyskusja, 
- podjęcie uchwały. 

10. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomani. 

- dyskusja, 
- podjęcie uchwały. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia 
podatku rolnego na 2020 rok. 

- dyskusja, 
- podjęcie uchwały. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej 
do obliczenia podatku leśnego na 2020 rok. 

- dyskusja, 
- podjęcie uchwały. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
obowiązujących na terenie gminy Adamów. 

- dyskusja, 
- podjęcie uchwały. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego. 
- dyskusja, 
- podjęcie uchwały. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku leśnego. 
- dyskusja, 
- podjęcie uchwały. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie prowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie 
gminy Adamów. 



- dyskusją 
- podjęcie uchwały. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób 
fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia 
za inkaso. 

- dyskusja, 
- podjęcie uchwały. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania 
i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty i zarządzenia jej poboru w drodze 
inkasa. 

- dyskusja, 
- podjęcie uchwały. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków 
transportowych. 

- dyskusja, 
- podjęcie uchwały. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. 
- dyskusja, 
- podjęcie uchwały. 

21. Podjęcie 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 tereny Gminy Adamów/. 

- dyskusja, 
- podjęcie uchwały. 

22. Ro2patrzeniepism 

23. Wolne wnioski, informacje i sprawy bieżące. 

24. Zamknięcie obrad sesji. 

Przed oficjalnym rozpoczęciem obrad Pan Piotr Nogas pracownik Urzędu Gminy Adamów 
przedstawił informacje dotyczące programu priorytetowego pn. „Usuwanie folii rolniczych 
i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej" uruchomionym przez Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Przebieg sesji: 

Ad.l. Otwarcia XI sesji VIII kadencji dokonała Pani Bożena Skiba Przewodnicząca Rady Gminy 
Adamów. 
Na podstawie listy obecności Pani Przewodnicząca stwierdziła, że na stan 14 radnych 
obecnych jest 14, co stanowi niezbędne ąuorum do prawomocności obrad. 
Pani Przewodnicząca powitała osoby zaproszone i uczestniczące w sesji. 
(Zał. Prot. Nr 1,2 i 3) 

Ad.2 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 - Pan Dariusz Szykuła. 
Zaproponował dodać do posiedzenia jeden nowy punkt. Projekt uchwały w sprawie zmiany 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok. 
Pani Skarbnik poprosiła o wyrażenie zgody na wprowadzenia zmian w treści dwóch projektów 
uchwał: w wieloletniej prognozie finansowej oraz w sprawie zmian w budżecie na rok 2019. Pani 
Skarbnik zaznaczyła, że wszystkie proponowane zmiany powstały po tym, jak wysłano już 
materiały do sesji i nie mają one wpływu na porządek obrad, tylko na treść uchwał. Wynikają one 
przede wszystkim z przekazanych informacji przez Urząd Wojewódzki o zwiększeniach 
i zmniejszeniach dotacji. Wpłynęły także środki za zezwolenia ze sprzedaży napoi alkoholowych, 
które należy wykorzystać do końca roku, stąd powstały również zmiany w Gminnym Programie 
Profilaktyk i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad rozpatrzeniem wniosków o zmianę porządku obrad. 

Głosowanie imienne. 
Za wyrażeniem zgody na rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad glosowali: 
Chmiel Joanna, Grela Krzysztof, Kawałko Jan, Komisarczuk Dariusz, Kostrubiec Piotr, Kuryło 
Jacek, Lewusz Mirosław, Michałuszko Tomasz, Polakowska Urszula, Skiba Bożena, Słota 
Katarzyna, Sołtys Dariusz,Tyrka-Stećko Beata. 
Wstrzymał się: Krawczyk Ryszard 

Za głosowało 13, przeciw 0, wstrzymało się 1. 
(Zał. Prot. Nr 3.a) 
Przewodnicząca stwierdziła, że nowy porządek obrad został uchwalony. 

Ad.3. Przewodnicząca Rady Gminy - poinformowała, że protokół poprzedniej sesji był do 
publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy oraz wyłożono go przed sesją na sali obrad, 
gdzie był również do publicznego wglądu. 

Przewodnicząca zapytała, czy do protokołu z X sesji VIII kadencji z dnia 17 października 
2019 r. ktoś z radnych chce wnieść uwagi? Uwag nie zgłoszono. 

Głosowanie imienne. 
Za przyjęciem protokołu z X sesji Rady Gminy Adamów z dnia 17 października 2019 r. głosowali: 
Chmiel Joanna, Grela Krzysztof, Kawałko Jan, Komisarczuk Dariusz, Kostrubiec Piotr, Kuryło 
Jacek, Lewusz Mirosław, Michałuszko Tomasz, Polakowska Urszula, Skiba Bożena, Słota 
Katarzyna, Sołtys Dariusz,Tyrka-Stećko Beata. 
Wstrzymał się: Krawczyk Ryszard 

Za głosowało 13, przeciw 0, wstrzymało się 1. 
(Zał. Prot. Nr 4) 
Przewodnicząca stwierdziła, że protokół z X sesji VIII kadencji Rady Gminy Adamów 
z dnia 17 października 2019 r. został przyjęty. 

Ad.4. Pan Wójt - złożył informację o działaniach 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 zmian w wieloletniej prognozie finansowej. 

Pani Skarbnik omówiła i przedstawiła projekt uchwały. Wskazała zasadność dokonanych 
zmian zaznaczając, że dotyczą one przede wszystkim nowego programu oświetlenia 
ulicznego. 

Glosowanie imienne. 
Za przyjęciem uchwały głosowali: 

Chmiel Joanna, Grela Krzysztof, Kawałko Jan, Komisarczuk Dariusz, Kostrubiec Piotr, Krawczyk 
Ryszard, Kuryło Jacek, Lewusz Mirosław, Michałuszko Tomasz, Polakowska Urszula, Skiba 
Bożena, Słota Katarzyna, Sołtys Dariusz, Tyrka-Stećko Beata. 

Za głosowało 14, przeciw 0, wstrzymało się 0. 
(Zał. Prot. Nr 5.a) 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała zastała podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 6.a) 

Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2019. 

Pani Skarbnik omówiła i przedstawiła projekt uchwały. Wskazała zasadność dokonanych 
zmian, zaznaczyła, że wszystkie niezrealizowane inwestycje i przedsięwzięcia zostają 
przesunięte na rok 2020. 
Pan radny Grela Krzysztof w tym momencie zapytał o przyczynę spadku dochodów 
z tytułu podatku od nieruchomości? 
Pani Skarbnik odpowiedziała, że pytanie to wynika z błędnej interpretacji Pana Radnego 
i przyczyną tego stanu rzeczy są zmniejszenia udziału gmin w podatkach stanowiących 
dochód budżetu państwa od osób prawnych, nie są to podatki lokalne i gmina nie ma na nie 
wpływu. 
Innych pytań nie zgłoszono. 

Głosowanie imienne. 
Za przyjęciem uchwały głosowali: 

Chmiel Joanna, Grela Krzysztof, Kawałko Jan, Komisarczuk Dariusz, Kostrubiec Piotr, Krawczyk 
Ryszard, Kuryło Jacek, Lewusz Mirosław, Michałuszko Tomasz, Polakowska Urszula, Skiba 
Bożena, Słota Katarzyna, Sołtys Dariusz, Tyrka-Stećko Beata. 

Za głosowało 14, przeciw 0, wstrzymało się 0. 
(Zał. Prot. Nr 7) 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała zastała podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 8) 

Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Adamów 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2020. 

Pani Anna Romaszko pracownik Urzędu Gminy Adamów omówiła i przedstawiła projekt uchwały. 
Pani Przewodnicząca zapytała, czy ktoś z radnych ma pytania? 
Pan radny Grela Krzysztof, zapytał, czy została już określona przez Wójta maksymalna kwota, 
jaka może być wykorzystana na cele pożytku publicznego? 
Pani Anna Romaszko wraz z Panią Skarbnik i Panem Radcą prawnym udzieliła odpowiedzi, że na 
cały program przewidziano 121.300 zł, natomiast kwotę na poszczególne działania ustala Wójt 
przed konkretnym konkursem. 
Innych pytań nie zgłoszono. 



Głosowanie imienne. 
Za przyjęciem uchwały głosowali: 

Chmiel Joanna, Grela Krzysztof, Kawałko Jan, Komisarczuk Dariusz, Kostrubiec Piotr, Krawczyk 
Ryszard, Kuryło Jacek, Lewusz Mirosław, Michałuszko Tomasz, Polakowska Urszula, Skiba 
Bożena, Słota Katarzyna, Sołtys Dariusz, Tyrka-Stećko Beata. 

Za głosowało 14, przeciw 0, wstrzymało się 0. 
(Zał. Prot. Nr 9) 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała zastała podjęta. 
(Zał. Prot Nr 10) 

Ad.9 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2020 rok. 
Pani Anna Romaszko pracownik Urzędu Gminy Adamów omówiła projekt uchwały. 
Pan Radca prawny udzielił wyjaśnień dotyczących zasad finansowania realizacji celów 
zadaniowych Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
Pani Wiceprzewodnicząca Urszula Polakowska przedstawiła projekt uchwały. 

Głosowanie imienne. 
Za przyjęciem uchwały głosowali: 

Chmiel Joanna, Grela Krzysztof, Kawałko Jan, Komisarczuk Dariusz, Kostrubiec Piotr, Krawczyk 
Ryszard, Kuryło Jacek, Lewusz Mirosław, Michałuszko Tomasz, Polakowska Urszula, Skiba 
Bożena, Słota Katarzyna, Sołtys Dariusz, Tyrka-Stećko Beata. 

Za głosowało 14, przeciw 0, wstrzymało się 0. 
(Zał. Prot. Nr 11) 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała zastała podjęta. 
(Zał. Prot Nr 12) 

Ad. 10 Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomani. 

Pani Anna Romaszko pracownik Urzędu Gminy Adamów omówiła i przedstawiła projekt uchwały. 
Pani Przewodnicząca zapytała czy ktoś z radnych ma pytania? 
Pyta nie zadano. 

Głosowanie imienne. 
Za przyjęciem uchwały głosowali: 

Chmiel Joanna, Grela Krzysztof, Kawałko Jan, Komisarczuk Dariusz, Kostrubiec Piotr, Krawczyk 
Ryszard, Kuryło Jacek, Lewusz Mirosław, Michałuszko Tomasz, Polakowska Urszula, Skiba 
Bożena, Słota Katarzyna, Sołtys Dariusz, Tyrka-Stećko Beata. 

Za głosowało 14, przeciw 0, wstrzymało się 0. 
(Zał. Prot Nr 13) 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała zastała podjęta. 
(Zał. Prot Nr 14) 

Adl 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2019 rok. 

Pani Anna Romaszko pracownik Urzędu Gminy Adamów omówiła i przedstawiła projekt uchwały. 
Pani Przewodnicząca zapytała czy ktoś z radnych ma pytania? 
Pyta nie zadano. 



Głosowanie imienne. 
Za przyjęciem uchwały głosowali: 

Chmiel Joanna, Grela Krzysztof, Kawałko Jan, Komisarczuk Dariusz, Kostrubiec Piotr, Krawczyk 
Ryszard, Kuryło Jacek, Lewusz Mirosław, Michałuszko Tomasz, Polakowska Urszula, Skiba 
Bożena, Słota Katarzyna, Sołtys Dariusz,Tyrka-Stećko Beata. 

Za głosowało 14, przeciw 0, wstrzymało się 0. 
(Zał. Prot Nr 15) 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała zastała podjęta. 
(Zał. Prot Nr 16) 

Ad.12 Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej 
do obliczenia podatku rolnego na 2020 rok. 

Pani Agata Malicka, pracownik Urzędu Gminy Adamów omówiła projekt uchwały, zaznaczając, 
że od 2016 r. nie było podwyżek podatku rolnego. 
Pan Wójt - Dariusz Szykuła przybliżył radnym szczegółowo powody proponowanej zwyżki. 
Wskazał przede wszystkim ponad 3 - milionowy kredyt, realizację szeregu zadań 
inwestycyjnych, finansowanie oświaty oraz środki, jakie musi zabezpieczyć 
dla podopiecznych Domów Pomocy Społecznej. Następnie Pan Wójt poinformował o rządowym 
planie zwiększenia minimalnego wynagrodzenia i w związku z tym konieczności podwyższenia 
uposażenia nie tylko nowym pracownikom, a także tym z dłuższym stażem. Wskazał na zwyżki 
szeregu opłaty oraz obowiązek dofinansowywania dróg powiatowych. Zaznaczył, iż w przyszłym 
roku realizowane będą inwestycje związane z solarami i oświetleniem. Pan Wójt tłumaczył, 
że nie chce uderzać w żadną grupę podatkową, a proponowane stawki mieszczą się w przedziale, 
jaki wcześniej ustalono z radnymi. 
Radny Grela Krzysztof zaapelował o rozwagę przy podnoszeniu tej stawki, wskazując, 
że innym grupom od roku 2012 nie podnoszono w zasadzie podatków. 
Obecnie zwyżki te są w granicach 9%. Pytał, dlaczego też rolnikom w sytuacji, gdy wszystkie 
środki, czy to grzybobójcze, czy owadobójcze drożeją, a utrzymanie gospodarstwa jest mało 
opłacalne, zwiększa się stawkę prawie o 16%? 
Pan Wójt, odpowiadając, wskazał, że nie narzuca nikomu stawek i są to tylko propozycje. 
Przypomniał, że wszystkie grupy podatkowe należy obciążać jednakowo, co również wynika 
z postulatów radnych. Pan Wójt wskazał możliwość pozostawienia zeszłorocznych stawek. 
Zaznaczył przy tym, że należy mieć świadomość o skutkach takiej decyzji. Według jego oceny 
gmina nie będzie w stanie zrealizować zaplanowanych inwestycji, czy choćby utrzymać 
na odpowiednim poziomie dotowania szkół. Być może już w 2021 roku gmina nie będzie w stanie 
zrealizować żadnej inwestycji. Pan Wójt zapytał również radnych czy w tej sytuacji chcą rozwoju, 
czy też kilku lat spowolnienia tempa inwestycyjnego. Pan Wójt zaznaczył, że zebraliśmy się dzisiaj 
tutaj po to, aby wspólnie ustalić stawki i nikt jednoosobowo ich nie może narzuć, ani jako wójt, ani 
jako radny. W dalszej wypowiedzi wskazał, iż gmina nie szuka na siłę podatków, ale również 
stosuje zwolnienia, w tym dla wszystkich gospodarstw od budynków. 
Pani Skarbnik przedstawiła radnym planowane, zniżki w udziałach od osób fizycznych o 57 tys. 
i subwencji oświatowej o 52 tys. oraz planowaną kwotę zwyżki podatku rolnego z całej gminy 
0 80 tys. złotych. 
Pan Wójt zaznaczył również, że nie ma stuprocentowej ściągalności tego podatku. 
Pann radny Kawałko Jan postulował wprowadzenie w drodze kompromisu mniejszej stawki niż 
proponowana przez Pana Wójta. Jako praktykujący rolnik przedstawił sytuację polskiego chłopa. 
Mówił o cenach zbóż o kosztach oprysków, paliw, szkodach wyrządzonych przez zwierzynę 
1 warunki atmosferyczne. Zaznaczył, że polscy rolnicy nie mają wyrównanych dopłat unijnych. 
Wszystko to w jego ocenie przemawia, aby wprowadzić mniejszą kwotę stawki. Pan Radny 
wyraził zrozumienie dla argumentów Pana Wójta, apelował o kompromis i zaproponował zwyżkę 



w wysokości 5 złotych. 
Pan Wójt wskazał, że proponuje taką podwyżkę, jaką zaplanował razem z radnymi, czyli zwyżkę 
do 80% stawek ustawowych tak, aby wszystkie grupy podatkowe były jednakowo obciążone. 
Wskazał dalej, iż w sytuacji, gdy radni zdecydują o pozostawieniu starej stawki, będzie 
to rzutowało na budżet Następnie zaapelował o wyrozumiałość, wskazał, że mamy do czynienia 
z deficytem i proponowane stawki pokryją go tylko częściowo. Pan Wójt przypomniał także 
radnym o utracie realnych kwoty z urzędu skarbowego z racji zwolnień podatkowych dla osób, 
które nie ukończyły 26 roku życia Wskazał kwotę dofinansowania szkół w wysokości 1 milion 
800 tysięcy złotych. W toku dalszej wypowiedzi Pan Wójt zaznaczył, że chciałby obniżać podatki, 
jednak nie jest to dobra droga z uwagi na konsekwencje takiego działania 
Pan radny Grela Krzysztof stwierdził, że skoro jesteśmy przy rozmowie o finansach i dochodach, 
to on apeluje o sprawdzenie, czy wszyscy przedsiębiorcy z terenu gminy złożyli 
deklarację podatkową, a konkretniej chodzi tu o podatnika z Jacni. Argumentacja o nieodbieraniu 
pism jest chyba nieaktualna, skoro podpisał umowę kupna-sprzedaży, zauważył Pan Radny. 
Pan Wójt odpowiedział, że on nie wie, czy ten podatnik odbiera, czy też nie odbiera pisma, 
natomiast zastanawiający jest fakt skąd, takie informacje pozyskał Pan Radny. 
Pan Grela odpowiedział, że z obrad sesji Rady Gminy Adamów. 
Pani Skarbnik wyjaśniła, że nieodbieranie pism nie może skutkować zawieszeniem postępowania 
podatkowego. Powtórne awizo oznacza doręczanie takiego pisma 
Pan Grela odpowiedział, że odnajdzie to nagranie, może nie było to powiedziane dosłownie, jednak 
sens był właśnie taki i z tego, co wie, to 5 lat nie płacił. 
Pani Skarbnik objaśniła radnemu Greli, że może źle zrozumiał wypowiedzi dotyczące tego 
podatnika i zapewne chodziło o utrudniony kontakt z tym podmiotem. 
Pan Wójt zaapelował o powściągliwość w swoich wypowiedziach, przypomniał o ochronie danych 
osobowych i wyraził obawę, że Pan Radny w toku dalszej dyskusja może wskazać podatnika 
Następnie postulował, aby nie rozmawiać o żadnym podatniku na forum publicznym, natomiast 
takie informacje ogólnikowo można sprawdzić w sprawozdaniach. 
Pani Skarbnik zaznaczyła, że na terenie Gminy Adamów została przeprowadzona kontrola 
wszystkich osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, 
Pani Agata Malicka, pracownik Urzędu gminy Adamów wyjaśniła Panu Radnemu jeszcze 
raz zasady doręczanie pism urzędowych w oraz formę przeprowadzenia wspomnianej kontroli, 
która odbyła się na podstawie danych pozyskanych z Centralnej Ewidencji Działalności 
Gospodarczej. 
Pan Radca prawny zaznaczył, że do naliczenia podatku niepotrzebna jest deklaracja, w przypadku 
jej niezłożenia nalicza się podatek na bazie informacji z Centralnej Ewidencji Działalności 
Gospodarczej. 
Pan radny Jan Kawałko złożył propozycję stawki żyta do obliczenia podatku rolnego 
w wysokości 40 złotych. 
Pan Radca wskazał stawkę proponowaną przez Wójta w kwocie 44 złote. 
Radny Kuryło Jacek zaproponował stawkę w wysokości 42 złote. 
Pan Radca zaproponował, aby przeprowadzić głosowanie najpierw uwzględniające stawkę 
44 złote, następnie 40 złotych i na końcu 42 złote. 
Pani Przewodnicząca zarządziła pięciominutową przerwę. 

Ad. 12. Po przerwie przeprowadzono glosowanie za stawką 44 złote (propozycja Pana Wójta) 
Glosowanie imienne 
Za przyjęciem stawki 44 złote głosowali: 

Kostrubiec Piotr, Krawczyk Ryszard, Kuryło Jacek, Lewusz Mirosław, Michałuszko Tomasz, Skiba 
Bożena, Sołtys Dariusz. 
Przeciw głosowali: Grela Krzysztof, Kawałko Jan, Słota Katarzyna, Tyrka-Stećko Beata 
Wstrzymali się Chmiel Joanna, Komisarczuk Dariusz, Polakowska Urszula. 



Za głosowało 7, przeciw 4, wstrzymało się 3. 
(Zał. Prot. Nr 17) 
Przewodnicząca stwierdziła, że głosowanie zakończyło się wynikiem przyjęto stawkę 
44 złote. 

(Zał. Prot. Nr 18) 

Ad. 13 Pani Agata Malicka, pracownik Urzędu Gminy Adamów przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2020 
rok. 

Głosowanie imienne. 
Za przyjęciem uchwały głosowali: 

Komisarczuk Dariusz, Kostrubiec Piotr, Krawczyk Ryszard, Kuryło Jacek, Lewusz Mirosław, 
Michałuszko Tomasz, Polakowska Urszula, Skiba Bożena, Sołtys Dariusz. 
Wstrzymali się: Chmiel Joanna, Grela Krzysztof, Kawałko Jan, Słota Katarzyna, Tyrka-Stećko 
Beata 

Za głosowało 9, przeciw 0, wstrzymało się 5. 
(Zał. Prot. Nr 19) 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała zastała podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 20) 

Ad. 14 Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej 
do obliczenia podatku leśnego na 2020 rok. 
Pani Agata Malicka pracownik Urzędu Gminy Adamów omówiła i przedstawiła projekt 
uchwały oraz zaproponowała, aby nie podejmować uchwały i pozostawić stawkę ustawową. 

Radni przychylili się do propozycji, pozostawiając uchwałę bez głosowania. 

Ad. 15 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
obowiązujących na terenie gminy Adamów. 

Pani Anna Skóra pracownik Urzędu Gminy Adamów omówiła i przedstawiła projekt uchwały. 
Głosowanie imienne. 
Za przyjęciem uchwały głosowali: 

Chmiel Joanna, Komisarczuk Dariusz, Kostrubiec Piotr, Krawczyk Ryszard, Kuryło Jacek, Lewusz 
Mirosław, Michałuszko Tomasz, Polakowska Urszula, Skiba Bożena,, Sołtys Dariusz 
Wstrzymali się: Grela Krzysztof, Kawałko Jan, Słota Katarzyna,Tyrka-Stećko Beata. 

Za głosowało 10, przeciw 0, wstrzymało się 4. 
(Zał. Prot. Nr 21) 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała zastała podjęta. 
(Zał. Prot Nr 22) 

Ad. 16 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego. 

Pani Anna Skóra pracownik Urzędu Gminy Adamów omówiła i przedstawiła projekt uchwały, 
proponując, aby nie podejmować uchwały pozostawiając w mocy starą uchwałę. 

Pan Radca zaproponował, aby przeprowadzić głosowanie, tak by pozostawić starą uchwałę 
bez zmian. 
Pani Przewodnicząca wyraziła obawę co do możliwości, programu komputerowego w tym 
zakresie wskazując, że można głosować za, przeciw, lub pozostawić uchwałę bez głosowania. 



Pani Skarbnik wyraziła obawę, iż w sytuacji przyjęcia nowej uchwały przez Radę Gminy może 
odrzucić ją organ nadzoru i wówczas nie będzie można zastosować żadnych zwolnień. 
Pan Radca postulował za przeprowadzeniem glosowania imiennego przez podniesienie ręki, 
stwierdzając, że urządzenie w żaden sposób nie może narzucać, jak radni mają głosować. 
Pani Przewodnicząca sformułowała pytanie „Kto jest za niepodejmowaniem uchwały 
i pozostawienie starej uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego?" 
Przeprowadzono głosowanie. 
Wiceprzewodniczący Tomasz Michałuszko wyczytywał nazwiska radnych, którzy wskazywali 
czy są; za, przeciw czy się wstrzymali. 

Głosowanie imienne. 
Za za niepodejmowaniem uchwały i pozostawieniem starej uchwały głosowali: 

Chmiel Joanna, Grela Krzysztof, Kawałko Jan, Komisarczuk Dariusz, Kostrubiec Piotr, Krawczyk 
Ryszard, Kuryło Jacek, Lewusz Mirosław, Michałuszko Tomasz, Polakowska Urszula, Skiba 
Bożena, Słota Katarzyna, Sołtys Dariusz,Tyrka-Stećko Beata. 

Za głosowało 14, przeciw 0, wstrzymało się 0. 
(Zał. Prot. Nr 23) 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została niepodjęta i pozostawiona w obecnym 
brzmieniu. 
(Zał. Prot Nr 24,25) 

Ad. 17 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku leśnego. 

Pani Anna Skóra pracownik Urzędu Gminy Adamów omówiła i przedstawiła projekt uchwały, 
proponując, aby nie podejmować uchwały zaznaczając, że takiej uchwały nie mamy w ogóle 
podjętej. 

Pani Przewodnicząca sformułowała pytanie „Kto jest za niepodejmowaniem uchwały w sprawie 
wprowadzenia zwolnień od podatku leśnego?" 

Przeprowadzono głosowanie. 
Wiceprzewodniczący Tomasz Michałuszko wyczytywał nazwiska radnych, którzy wskazywali 
czy są; za, przeciw czy się wstrzymali. 

Głosowanie imienne. 
Za za niepodejmowaniem uchwały głosowali: 

Chmiel Joanna, Grela Krzysztof, Kawałko Jan, Komisarczuk Dariusz, Kostrubiec Piotr, Krawczyk 
Ryszard, Kuryło Jacek, Lewusz Mirosław, Michałuszko Tomasz, Polakowska Urszula, Skiba 
Bożena, Słota Katarzyna, Sołtys Dariusz,Tyrka-Stećko Beata. 

Za głosowało 14, przeciw 0, wstrzymało się 0. 
(Zał. Prot. Nr 26) 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została niepodjęta. 
(Zał. Prot Nr 27) 

Ad. 18 Podjęcie uchwały w sprawie prowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie 
gminy Adamów. 

Pani Aneta Zub pracownik Urzędu Gminy Adamów zaproponowała niepodejmowaniem uchwały 
w sprawie prowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Adamów 
i pozostawienie jej w obecnej formie. 
Pani Przewodnicząca sformułowała pytanie „Kto jest za niepodejmowaniem uchwały w sprawie 



prowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Adamów 
i pozostawienie jej w obecnej formie? " 

Przeprowadzono głosowanie. 
Wiceprzewodniczący Tomasz Michałuszko wyczytywał nazwiska radnych, którzy wskazywali 
czy są; za, przeciw czy się wstrzymali. 
Głosowanie imienne. 
Za niepodejmowaniem uchwały i pozostawieni pozostawienie jej w obecnej formie 
głosowali: 

Chmiel Joanna, Grela Krzysztof, Kawałko Jan, Komisarczuk Dariusz, Kostrubiec Piotr, Krawczyk 
Ryszard, Kuryło Jacek, Lewusz Mirosław, Michałuszko Tomasz, Polakowska Urszula, Skiba 
Bożena, Słota Katarzyna, Sołtys Dariusz,Tyrka-Stećko Beata. 

Za głosowało 14, przeciw 0, wstrzymało się 0. 
(Zał. Prot. Nr 28) 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została niepodjęta i pozostawiona w obecnym 
brzmieniu. 
(Zał. Prot Nr29,30) 

Ad. 19 Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób 
fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości 
wynagrodzenia za inkaso. 

Pani Anna Skóra pracownik Urzędu Gminy Adamów zaproponowała niepodejmowaniem 
uchwały i pozostawia uchwały w obecnym brzmieniu. 

Pani Przewodnicząca sformułowała pytanie „Kto jest za niepodejmowaniem uchwały w sprawie 
poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, 
wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso i pozostawienie 
uchwały w obecnym brzmieniu?" 

Przeprowadzono głosowanie. 
Wiceprzewodniczący Tomasz Michałuszko wyczytywał nazwiska radnych, którzy wskazywali 
czy są; za, przeciw czy się wstrzymali. 
Głosowanie imienne. 
Za niepodejmowaniem uchwały i pozostawia uchwały w obecnym brzmieniu, głosowali: 

Chmiel Joanna, Grela Krzysztof, Kawałko Jan, Komisarczuk Dariusz, Kostrubiec Piotr, Krawczyk 
Ryszard, Kuryło Jacek, Lewusz Mirosław, Michałuszko Tomasz,Polakowska Urszula, Skiba 
Bożena, Słota Katarzyna, Sołtys Dariusz, Tyrka-Stećko Beata. 

Za głosowało 14, przeciw 0, wstrzymało się 0. 
(Zał. Prot Nr 31) 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została niepodjęta i pozostawiona w obecnym 
brzmieniu. 
(Zał. Prot Nr 32,33) 

Ad.20 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania 
i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty i zarządzenia jej poboru w 
drodze inkasa. 

Pani Aneta Zub pracownik Urzędu Gminy Adamów zaproponowała niepodejmowanie uchwały. 

Pani Przewodnicząca sformułowała pytanie „Kto jest za niepodejmowaniem uchwały 



w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad 
ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty i zarządzenia 
jej poboru w drodze inkasa?" 

Przeprowadzono głosowanie. 
Wiceprzewodniczący Tomasz Michałuszko wyczytywał nazwiska radnych, którzy wskazywali 
czy są; za, przeciw czy się wstrzymali. 
Głosowanie imienne. 
Za niepodejmowaniem uchwały głosowali: 

Chmiel Joanna, Grela Krzysztof, Kawałko Jan, Komisarczuk Dariusz, Kostrubiec Piotr, Krawczyk 
Ryszard, Kuryło Jacek, Lewusz Mirosław, Michałuszko Tomasz, Polakowska Urszula, Skiba 
Bożena, Słota Katarzyna, Sołtys Dariusz, Tyrka-Stećko Beata. 

Za głosowało 14, przeciw 0, wstrzymało się 0. 
(Zał. Prot. Nr 34) 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została niepodjęta. 
(Zał. Prot Nr 35) 

Ad.21 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków 
transportowych. 
Pani Aneta Zub pracownik Urzędu Gminy Adamów mówiła i przedstawiła projekt uchwały 
proponując przyjęcie uchwały. 
Pytań dotyczących uchwały nie zadano. 
Głosowanie imienne. 
Za przyjęciem uchwały głosowali: 

Chmiel Joanna, Komisarczuk Dariusz, Kostrubiec Piotr, Krawczyk Ryszard, Kuryło Jacek, 
Lewusz Mirosław, Michałuszko Tomasz, Polakowska Urszula, Skiba Bożena,, Sołtys Dariusz 
Wstrzymali się: Grela Krzysztof, Kawałko Jan, Słota Katarzyna, Tyrka-Stećko Beata. 

Za głosowało 10, przeciw 0, wstrzymało się 4. 
(Zał. Prot Nr 36) 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta. 
(Zał. Prot Nr 37) 

Ad.22 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 
gminnych. 
Pani Agata Malicka pracownik Urzędu Gminy Adamów mówiła i przedstawiła projekt uchwały, 
proponując jej przyjęcie, zaznaczyła, że jest to nowa uchwała, której do tej pory nie było. 
Pan Radca szczegółowo omówił treść uchwały, zwrócił uwagę radnym, że szukając oszczędności 
i nowych źródeł dochodów Wójt podejmuje działania tam, gdzie jest to możliwe, zaproponował 
przyjęcie uchwały radnym, wskazując na możliwość podwyższenia stawek w przyszłości. 

Głosowanie imienne. 
Za przyjęciem uchwały głosowali: 

Chmiel Joanna, Grela Krzysztof, Kawałko Jan, Komisarczuk Dariusz, Kostrubiec Piotr, Krawczyk 
Ryszard, Kuryło Jacek, Lewusz Mirosław, Michałuszko Tomasz, Polakowska Urszula, Skiba 
Bożena, Słota Katarzyna, Sołtys Dariusz, Tyrka-Stećko Beata. 

Za głosowało 14, przeciw 0, wstrzymało się 0. 
(Zał. Prot. Nr 38) 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta. 
(Zał. Prot Nr 39) 

Ad.23 Podjęcie 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 tereny Gminy 
Adamów/. 

Pani Skarbnik Urzędu Gminy Adamów omówiła i przedstawiła projekt uchwały, proponując jej 
przyjęcie, wskazała, że po raz drugi zajmujemy się sprawą udzielenia powiatowi zamojskiemu 
pomocy finansowej z uwagi na fakt zmiany wysokości dotacji, która obecnie uwzględnia kwoty 
po przetargowe. 

Głosowanie imienne. 
Za przyjęciem uchwały głosowali: 

Chmiel Joanna, Grela Krzysztof, Kawałko Jan, Komisarczuk Dariusz, Kostrubiec Piotr, Krawczyk 
Ryszard, Kuryło Jacek, Lewusz Mirosław, Michałuszko Tomasz, Polakowska Urszula, Skiba 
Bożena, Słota Katarzyna, Sołtys Dariusz, Tyrka-Stećko Beata. 

Za głosowało 14, przeciw 0, wstrzymało się 0. 
(Zał. Prot. Nr 40) 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot Nr 41) 

Ad.24 Pani Przewodnicząca zwróciła się z zapytaniem do Pana Radcy o zasadność powrotu do punktu 
nr 14 i przegłosowania wniosku o niepodejmowanie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny 
sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2020 rok. Pani 
Przewodnicząca zaproponowała, aby ten punkt przegłosować ręcznie. 
Pan Radca wskazał, że należy rozpatrzyć ten punkt programu obrad, poddając pod głosowanie 
niepodejmowanie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna 
przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2020 rok i pozostawienie stawek 
ustawowych z obwieszczenia ministra finansów. 

Przeprowadzono głosowanie. 
Wiceprzewodniczący Tomasz Michałuszko wyczytywał nazwiska radnych, którzy 
wskazywali czy są; za, przeciw czy się wstrzymali. 

Głosowanie imienne. 
Za niepodejmowaniem uchwały i pozostawieniem stawek ustawowych z obwieszczenia 
ministra finansów głosowali: 

Chmiel Joanna, Grela Krzysztof, Kawałko Jan, Komisarczuk Dariusz, Kostrubiec Piotr, Krawczyk 
Ryszard, Kuryło Jacek, Lewusz Mirosław, Michałuszko Tomasz, Polakowska Urszula, Skiba 
Bożena, Słota Katarzyna, Sołtys Dariusz, Tyrka-Stećko Beata. 

Za głosowało 14, przeciw 0, wstrzymało się 0. 
(Zał. Prot. Nr 42) 
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została niepodjęta i pozostawiono stawki ustawowe 
z zarządzenia ministra.. 
(Zał. Prot Nr 43) 

Ad.25 Rozpatrzenie pism, wolne wnioski, informacje i sprawy bieżące. 
(Pan radny Kuryło Jacek opuszcza salę obrad) 

Pani Przewodnicząca odczytała pismo Komendanta Miejskiego Policji w Zamościu, który 
zwrócił się z prośbą do Pana Wójta o zabezpieczenie w budżecie gminy na rok 2020 środków 
na dofinansowanie Posterunku Policji w Krasnobrodzie. 
(Pan radny Kuryło Jacek powraca na salę obrad) 



Pan Wójt wspólnie z radnymi, Panią Skarbnik i Panem Radcą ustalili, że wniosek będzie 
przedmiotem dyskusji debaty budżetowej. 

Pani Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, czy ktoś chciałby złożyć wolne wnioski 
lub zabrać głos w sprawach bieżących. 
Wniosków nie zgłoszono, nikt z radnych nie zabrał głosu. 

Ad.26 Ad. 19. Zamknięcie obrad sesji. 

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

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